
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2013. szeptember 19. 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 5 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes. 
Kérte a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl a Virág utcai csapadékcsatorna 
kitorkolló műtárgyának vagyonátadásáról szóló előterjesztés megtárgyalását. 
 
A bizottság dr. Szép Tamás tanácsnok javaslatával egyetértve az ülés napirendjét egyhangúan, 
5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
80/2013. (IX. 19.) 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 Virág 
utcai csapadékcsatorna kitorkolló műtárgyának vagyonátadásáról szóló 
előterjesztést felvette napirendjére. 

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
Napirend: 

 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
2. Előterjesztés az önkormányzati bérlakások lakbérének csökkentéséről a 

szemétszállítási díj csökkentése miatt 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott: Vida Zotmund vezérigazgató 

 
3. Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Bendli Attila irodavezető 



 
4. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 

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

 
5. Előterjesztés a településkép védelméről szóló 2/2013. (I. 21.) rendelet módosításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 

 
6. 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 

 
7. Előterjesztés a Duráczky Módszertani Központ konyhájának vállalkozásba adásáról  

és a Kinizsi P. Élelmiszeripari Szakközépiskola étkeztetési feladatainak átadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
8. Előterjesztés a Petőfi Sándor Központi Óvoda, a  Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi 

Óvoda és a  Festetics Karolina Központi Óvoda alapító okiratainak módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
9. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetével hajléktalanok 

ellátása érdekében kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 

 
10. Előterjesztés a Virág utcai csapadékcsatorna kitorkolló műtárgyának 

vagyonátadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

11. Tájékoztató a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány működéséről 
Előterjesztő: Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést és a kiegészítő előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv 

tartalmazza.) 

 



 
Erős György gazdasági ügyintéző ismertette a honlapon megtalálható kiegészítő 
előterjesztést, valamint a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményét. 
 
A rendelettervezet elfogadását a kiegészítő előterjesztésben foglalt módosításokkal együtt 
javasolta támogatni. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság javasolta a határozati 
javaslat 9.) pontjában szereplő határidőt (2014. március 15.) 2014. február 15-re 
módosítani. Ezt az előterjesztő támogatta és kérte ennek elfogadását. Szintén a Pénzügyi 
és Vagyongazdálkodási Bizottság javasolta, hogy a Kontrássy utcában lévő háziorvosi 
rendelő előtt kerüljön elhelyezésre kerékpártároló. A határozati javaslat elfogadásának 
támogatását ezekkel a módosításokkal együtt kérte. 
 
A bizottság a határozat javaslat elfogadását az elhangzott módosításokkal együtt kérdés, 
hozzászólás nélkül egyhangúan 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta. A rendelettervezet elfogadását a bizottság a kiegészítő előterjesztésben foglalt  
módosításokkal szintén 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
és az alábbi határozatot hozta: 

 
81/2013. (IX. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát az 
alábbi módosításokkal támogatta: 
1.) A határozati javaslat 9.) pontjának második mondatában a 2014. március 15-i 

dátum 2014. február 15. legyen; 
2.) A határozati javaslat egészüljön ki egy új ponttal az alábbiak szerint:  

„11.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kontrássy utcában lévő, 7. számú 
háziorvosi rendelő előtt kerékpártárolót helyez el, melynek fedezetét az 
általános tartalék terhére biztosítja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
    Hartner Rudolf városgondnokság-vezető   
Határidő:  2013. december 31.” 

 
A rendelettervezet elfogadását a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztéshez tett Kiegészítéssel együtt támogatta. 

 
 
2. Előterjesztés az önkormányzati bérlakások lakbérének csökkentéséről a 

szemétszállítási díj csökkentése miatt 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent Pap Henriettet, a 
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. házkezelés vezetőjét. 
 
 



 
 
A bizottság tagjai a határozat javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 
5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot 
hozták: 
 
82/2013. (IX. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzati bérlakások lakbérének csökkentéséről a 
szemétszállítási díj csökkentése miatt szóló előterjesztés rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 
 
 

3. Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Bendli Attila irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság a rendelettervezetekről dr. Szép Tamás tanácsnok javaslatára együttesen 
kívánt szavazni 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül. A 
rendelettervezetek elfogadását a bizottság egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
83/2013. (IX. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

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

 
(dr. Farkas Géza bizottsági tag távozott a bizottsági ülésről.) 
 
 

4. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Halászné Jakab Eszter főépítészi munkatárs tájékoztatta a bizottságot arról, hogy az  
állami főépítész véleménye időközben megérkezett, a rendelettervezetet változtatás 
nélkül elfogadásra javasolta. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottsági tagok egyhangúan, 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták. A rendelettervezet elfogadását szintén 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva egyhangúan az alábbi 
határozatot hozták: 
 
 



 
 
84/2013. (IX. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának és 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés a településkép védelméről szóló 2/2013. (I. 21.) 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 felhívta a figyelmet egy valószínű elírásra: a rendelettervezet 
5.§-ában hatálybalépési dátumként 2013. szeptember 15. szerepel. Ez az időpont azonban 
már elmúlt. 
 
Halászné Jakab Eszter főépítészi munkatárs elmondta, hogy valóban elírás történt, a 
hatálybalépés dátuma helyesen: 2013. október 15. Kérte ezzel együtt a rendelettervezet 
elfogadásának támogatását. 
 
A testület a rendelettervezet elfogadását a módosítással együtt 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot hozta: 
 
85/2013. (IX. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a településkép védelméről szóló 2/2013. (I. 21.) rendelet módosításáról 
szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását az alábbi módosítással 
támogatta: 
 
A rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„5.§. Ez a rendelet 2013. október 15-én lép hatályba.” 

 
(dr. Farkas Géza bizottsági tag visszatért a bizottsági ülésre.) 
 
 

6. 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.) 

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



 
86/2013. (IX. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 

 
 

7. Előterjesztés a Duráczky Módszertani Központ konyhájának vállalkozásba adásáról  
és a Kinizsi P. Élelmiszeripari Szakközépiskola étkeztetési feladatainak átadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Oláhné Pásztor Andrea gazdasági ügyintéző tájékoztatta a bizottságot, hogy a 
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta.  
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás 
nélkül 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi 
határozatot hozták: 
 
87/2013. (IX. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Duráczky Módszertani Központ konyhájának vállalkozásba 
adásáról és a Kinizsi P. Élelmiszeripari Szakközépiskola étkeztetési 
feladatainak átadásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta. 

 
 

8. Előterjesztés a Petőfi Sándor Központi Óvoda, a  Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi 
Óvoda és a  Festetics Karolina Központi Óvoda alapító okiratainak módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Sárdi Zoltánné közoktatási referens tájékoztatta a bizottságot, hogy az Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta.  
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 5 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta: 
 
88/2013. (IX. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Petőfi Sándor Központi Óvoda, a Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi 
Óvoda és a Festetics Karolina Központi Óvoda alapító okiratainak 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 



 
 

9. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetével hajléktalanok 
ellátása érdekében kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens tájékoztatta a bizottságot, hogy az 
Népjóléti Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy ez elegendő – e a kaposvári hajléktalanok 
teljes körű ellátásához? 
 
Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens véleménye szerint igen. Elmondta, 
hogy az elmúlt időszakban készült egy kimutatás a kapacitás-kihasználtságról, amely  
szerint nem volt olyan hajléktalan, aki az ellátást igénybe kívánta venni, de helyhiány 
miatt kiszorult volna. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
89/2013. (IX. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetével hajléktalanok 
ellátása érdekében kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 
 

10. Előterjesztés a Virág utcai csapadékcsatorna kitorkolló műtárgyának 
vagyonátadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 5 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta: 
 
90/2013. (IX. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Virág utcai csapadékcsatorna kitorkolló műtárgyának 
vagyonátadásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta. 

 
 
 



 
11. Tájékoztató a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány működéséről 

Előterjesztő: Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékleteként csatolva.) 

 
Kérdés, hozzászólás nélkül a bizottság a határozati javaslatot egyhangúan, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbiak szerint 
határozott: 
 
91/2013. (IX. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága a 
Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány 2012. évi működéséről szóló 
beszámolóját elfogadta. 
 
Felelős: dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

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

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


