
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2013. június 27. napján a Kaposvári Polgármesteri Hivatal 
I. emelet T/103. számú tárgyalójában a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsággal és a 
Sportbizottsággal közösen megtartott rendkívüli 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 rendkívüli bizottsági ülésen megjelent bizottsági 
tagokat és a hivatal munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 7 tagja 
közül az ülés kezdetekor 5 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes. 
Kérte a meghívóban szereplő napirend elfogadását. 
 
A bizottság az ülés napirendjét egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
69/2013. (VI. 27.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a rendkívüli ülés meghívójában szereplő napirendet elfogadta. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 

 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés az olimpiai reménységek támogatásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sport referens 

 
2. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012 (XII. 17.) 

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

 
3. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató  

 
4. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

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

 



5. Előterjesztés a Desedai Látogatóközpont kivitelezési szerződés megszüntetése 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1.) Előterjesztés az olimpiai reménységek támogatásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sport referens 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A bizottság a határozat javaslat elfogadását egyhangúan 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
70/2013. (VI. 27.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az olimpiai reménységek támogatásáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

2.) Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012 (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Oláhné Pásztor Andrea gazdasági elemző elmondta, hogy mind a Magyar Kémény Kft-
től, mind a Magyarországi Kéményseprő Mesterek Szövetségétől érkezett egy észrevétel, 
mely szerint a műszaki vizsgálatok díjai esetében nem szükséges  a maximum 2.000,-
Ft/munkaegység betartása. Ezért kérte, hogy a műszaki vizsgálatok díjai maradjanak 
változatlanok, így a 2. és 3. számú mellékletek 2.) pontjai kivételével kérte a 
rendelettervezet elfogadását. 
 
Böröcz Gábor, a Kapos Kéményseprő Kft. területi igazgatója elmondta, hogy a cég 
talpon maradása kérdéses az új díjak bevezetése után. 
 
dr. Csató László bizottsági tag rámutatott, hogy a rezsi óradíj növekedéséről szóló 
jogszabály január 1-jétől lépett hatályba. Megkérdezte, hogy ha a kéményseprő-ipari cég 
tavaly kevesebb díjat számolt fel, idén a magasabb díj ellenére is kérdéses lehet a cég 
talpon maradása? 
 
Böröcz Gábor, a Kapos Kéményseprő Kft. területi igazgatója elmondta, hogy tavaly 
kétféle díjat lehetett alkalmazni, közületi és lakossági díjat. A közületi díj sokszorosa volt 
a lakosságinak. Január 1-től sajnos megszűnt a különbség a díjtételek között, nincs 
közületi díj, egyféle díj maradt. A rezsicsökkentés után a díjak csökkennek, ugyanakkor 
az elvárások ugyanazok maradnak, aminek nem lehet megfelelni. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy a Kapos Kéményseprő Kft. vonatkozásában 
speciális a helyzet. A cég a 90-es évek első felében alakult meg, azóta nagyon alacsony 
árakkal dolgozik. Az országban az ilyen cégek között az alkalmazott díjak 



vonatkozásában az utolsó három között van. Ha nem jelent volna meg tavaly év végén a 
kormányrendelet, akkor a cég a tavalyi árat meg tudta volna emelni az infláció 
mértékével. Helyette jött a Budapesten kitalált iszonyú emelés, amelyet minden 
kéményseprő-ipari cég örömmel alkalmazott. Amikor azonban Budapesten rájöttek arra, 
hogy az árak túl magasak, úgy döntöttek, hogy a tavalyi díj alá kell menni 10%-kal. Ezzel 
a kaposvári céget ellehetetlenítették. Mivel azonban kormányrendelet határozott erről, a 
kaposvári közgyűlés sem tud mit tenni. 
 
A bizottság tagjai a rendelettervezet elfogadását az elhangzott és az előterjesztő által 
támogatott módosító indítvánnyal együtt (a műszaki vizsgálatok díjai maradjanak 
változatlanok, tehát a 2. és 3. számú mellékletek 2.) pontjai kivételével) egyhangúan, 5 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és az alábbi határozatot 
hozták: 
 
71/2013. (VI. 27.) 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 rendelettervezetének 
elfogadását azzal a módosítással támogatta, hogy az 1.) mellékletben szereplő 2. 
melléklet 2. pontjában és a 2.) mellékletben szereplő 3. számú melléklet 2. 
pontjában lévő díjtételek nem változnak. 

 
 

3.) Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai a rendelettervezet elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan 5 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és az alábbi határozatot 
hozták: 
 

72/2013. (VI. 27.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról szóló előterjesztés 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 
4.) Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Gelencsér Ildikó vezető-főtanácsos 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a rendelettervezet elfogadását egyhangúan 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta: 
 



73/2013. (VI. 27.) 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 rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

5.) Előterjesztés a Desedai Látogatóközpont kivitelezési szerződés megszüntetése 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Pintér Attila bizottsági tag megkérdezte, hogy előreláthatólag mennyit csúszik a 
kivitelezés? 
 
Szirják Imréné igazgató szerint kb. fél évet. 
 
dr. Csató László bizottsági tag megjegyezte, hogy a felszámolási eljárás alatt álló cég 
elismerte a kötbértartozását. Megkérdezte, hogy ehhez a pénzhez hozzájut –e az 
önkormányzat – tekintettel a felszámolásra? 
 
Tóth István alpolgármester elmondta, hogy a csődeljárás  alatt ahhoz, hogy a kivitelezés  
folytatható legyen, a céggel kötött szerződést meg kell szüntetni. Ehhez az kell,  hogy a 
cég lemondjon az eddigi teljesítésről, a város pedig ugyanannyi kötbérről. Így a fennálló 
szerződés megszüntetésére lehetőség nyílik. Ezt követően lehet kiírni az új közbeszerzési 
eljárást. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 
 
74/2013. (VI. 27.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Desedai Látogatóközpont kivitelezési szerződés megszüntetéséről 
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 


