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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2013. december 5. 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 pontok közül az élelmezési nyersanyagnormák 
módosításáról szóló előterjesztés napirendről történő levételét és a kaposvári 0325/6. hrsz. 
alatti ingatlanon állatmenhely kialakításához való hozzájárulásról és a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
szóló előterjesztések napirendre vételét. 
A módosításokkal együtt kérte a napirend elfogadását. 
 
A bizottság az ülés napirendjét a módosításokkal együtt egyhangúan, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
108/2013. (XII. 5.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága levette napirendjéről az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról szóló 
előterjesztést és felvette napirendjére a kaposvári 0325/6. hrsz. alatti ingatlanon 
állatmenhely kialakításához való hozzájárulásról és a Kaposmenti Hulladékgazdálkodás i 
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló 
előterjesztéseket. 
 

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

 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

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

önkormányzati rendelet és a kapcsolódó közszolgáltatási szerződések 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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3. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás társulási megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 

 
4. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 

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

 
5. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 

módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 

 
6. Előterjesztés pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 

módosított 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
7. Előterjesztés a Kaposvári Sporthorgász Egyesülettel kötendő megállapodásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
8. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
9. Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, a Rippl-Rónai Megyei 

Hatókörű Városi Múzeum és az Együd Árpád Kulturális Központ alapító 
okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

 
10. Előterjesztés a kaposvári 0325/6. hrsz. alatti ingatlanon állatmenhely kialakításához 

való hozzájárulásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
11. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

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

 
Erős György gazdasági ügyintéző tájékoztatta a bizottságot, hogy az előterjesztést 
korábban tárgyaló bizottságok – köztük a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság is - 
a határozati javaslat és a rendelettervezet elfogadását támogatták. 
 
dr. Dobos Pál bizottsági tag megjegyezte, hogy jelentős összegek vannak feltüntetve az  
előterjesztésben, mint kölcsönök egyes sportegyesületeknek. Megkérdezte, hogy a város  
bekérte –e a költségvetésüket, miből tudják az egyesületek a jelentős kölcsön összegeket  
visszafizetni? 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy az érintett sportegyesületek vállalkozás  
alapon működnek és a de minimis szabály miatt kerültek ilyen helyzetbe. Nem feltétlenül 
tudják a kölcsönt visszafizetni. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül támogatták. A rendelettervezet elfogadását szintén 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül támogatták és a következő 
határozatot hozták: 
 
109/2013. (XII. 5.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának és rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

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

önkormányzati rendelet és a kapcsolódó közszolgáltatási szerződések 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül 
egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták. A 
rendelettervezet elfogadását szintén egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot hozták: 

 
110/2013. (XII. 5.) 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.) 



4 

 

önkormányzati rendelet és a kapcsolódó közszolgáltatási szerződések 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztés határozati javaslatának és  
rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
3. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás társulási megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
 
dr. Bendli Attila irodavezető elmondta, hogy az előterjesztés lényege a társulás i 
szerződés meghosszabbítása 2014-re. 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 5 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
111/2013. (XII. 5.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodás módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 
4. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság a rendelettervezet elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta: 
 
112/2013. (XII. 5.) 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 rendeletmódosításának 
elfogadását támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 
módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és az alábbi határozatot hozták: 
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113/2013. (XII. 5.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

6. Előterjesztés pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság a rendelettervezet elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozattal támogatta: 
 
114/2013. (XII. 5.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló előterjesztés rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

7. Előterjesztés a Kaposvári Sporthorgász Egyesülettel kötendő megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását  
egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a 
következő határozatot hozták: 
 
115/2013. (XII. 5.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Sporthorgász Egyesülettel kötendő megállapodásról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

8. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 5 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot 
hozta: 
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116/2013. (XII. 5.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

9. Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, a Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi Múzeum és az Együd Árpád Kulturális Központ alapító 
okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

  
dr. Szép Tamás tanácsnok nem értett azzal, hogy a 48-as Ifjúság Úti Fiókkönyvtár 
megszüntetésre kerüljön – annak ellenére, hogy erről korábban a Közgyűlés már döntött. 
Az előterjesztés gazdasági ésszerűségi indokokra hivatkozik, megtakarításra, valamint az 
átalakított Petőfi Emlékkönyvtár közelségére. Úgy vélte, hogy egyrészt a két könyvtár 
nincs közel egymáshoz, másrészt nemcsak gazdasági, ésszerűségi szempontokat kellene 
figyelembe venni. A 48-as Fiókkönyvtár a két legnagyobb fiókkönyvtár egyike, ráadásul 
egy lakótelepen van. Akik ide iratkoztak be, nem mennek el máshová. A fiókkönyvtár 
megszüntetését nem támogatta. 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását, 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta azzal, hogy a fiókkönyvtár megszüntetésével nem értett 
egyet. A bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
117/2013. (XII. 5.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, a Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi Múzeum és az Együd Árpád Kulturális Központ alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát támogatta azzal, 
hogy a 48-as Ifjúság úti fiókkönyvtár megszüntetésével nem ért egyet.  

 
 

10. Előterjesztés a kaposvári 0325/6. hrsz. alatti ingatlanon állatmenhely kialakításához 
való hozzájárulásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 5 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot 
hozta: 
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118/2013. (XII. 5.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a kaposvári 0325/6. hrsz. alatti ingatlanon állatmenhely 
kialakításához való hozzájárulásról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
 

11. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás 
nélkül 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi 
határozatot hozták: 
 
119/2013. (XII. 5.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról 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 


