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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 2014. január 16. 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 6 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes. 
Kérte a bizottságot, hogy vegye fel napirendéjére a temetőkről és a temetkezésről szóló 
20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról és a Deseda tó és környéke helyileg 
védett természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 22/1994. (V.18) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztéseket. A módosítással együtt kérte a napirend 
elfogadását. 
 
A bizottság az ülés napirendjét a módosítással együtt egyhangúan, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2014. (I. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a meghívóban kiküldött napirendet elfogadta azzal, hogy felvette napirendi 
pontjént a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról és a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi 
területté nyilvánításáról szóló 22/1994. (V.18) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 

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

 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 

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

 
2. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, 

a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. 
(XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző  
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3. Előterjesztés a KAVÍZ Kft. üzletrészével való rendelkezések jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
 

4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
 

5. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
 

6. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató  

 
7. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási és Szerkezeti Tervének, 

valamint a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia 
módosításáról és ezek partnerségi egyeztetésének szabályairól 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész  

 
8. Előterjesztés a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté 

nyilvánításáról szóló 22/1994. (V. 18) önkormányzati rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész  

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 

költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Erős György gazdasági ügyintéző tájékoztatta a bizottságot az előterjesztő három 
módosító indítványáról, amelyet a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság már 
támogatott: 
1. A Rákóczi Stadionnal kapcsolatban folytatott egyeztetések alapján a beruházás nettó 

költsége a támogatás alapja, ezért a költségvetésben az előirányzatok bruttósítása 
szükséges. Ez azt jelenti, hogy a beruházás teljes összege a tervezett nettó 800 millió 
Ft-ról 1016 millió Ft-ra nő.  Ezen belül a 2014. évi ütem összege 560 millió Ft-ról 
711,2 millió Ft-ra emelkedik. A többletkiadás pénzügyi fedezetét a felhalmozási célú 
ÁFA visszatérülés hasonló összegű növekedése biztosítja.  
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2. A szennyvíztelep nyugati oldalán a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program 
keretében megkezdődött a kaposvári hulladékkezelő telep és hulladéklerakó építése. 
A munkaterület követi az itt lévő NA 1000-es beton szennyvízcsatorna nyomvonalát. 
A munkák biztonságos elvégzése érdekében szükséges a 480 fm hosszúságú 
szennyvízvezeték teljes cseréje. A 29.078 e Ft + ÁFA becsült összegű beruházás 
várhatóan a hulladékgazdálkodási program keretén belül nem kezelhető. 
Amennyiben végleges elutasító válasz érkezik a közreműködő  szervezettől, akkor az 
előterjesztő javaslata szerint a Közgyűlés biztosítsa a beruházás nettó összegének 
pénzügyi fedezetét a 2014. évi költségvetés felhalmozási céltartalékai között a 
pénzmaradvány elszámolásra elkülönített keret terhére. A nettó összege fölött 
fizetendő ÁFA visszaigényelhető, így annak fedezetéről külön nem kell 
gondoskodni, csupán az előirányzatok korrekcióját kell elvégezni. 

3. Polgármester úr jelezte a január 13-ai vezetői értekezleten, hogy a Hunyadi és a 
Tallián utcai lámpás csomópontok kialakításához 15 millió Ft támogatás átadását 
javasolja a Magyar Közút Zrt. részére. Ez a cél is beemelhető a költségvetésbe a 2. 
pontban leírt keret terhére. 

Elmondta, hogy bizottsági szakban még két módosító indítvány érkezett a 
rendelettervezethez, amelyeket a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság szintén 
támogatott: 
1. Az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság kezdeményezte 5 rendezvény 

(Doni Emléknap, Aradi Vértanúk Napja, Március 15. illetve Október 23. előestéje, 
valamint a Halottak Napja) költségeire 375 e Ft támogatás biztosítását a Mártírok és 
Hősök Közalapítvány részére. 

2. A Töröcskei Részönkormányzat a helyi játszótéren lévő színpad felújításához 
szükséges pénzügyi forrás biztosítását kérte a 2014. évi költségvetésben. Megítélésük 
szerint a színpad kopott, gombás faszerkezete helyenként cserére szorul. Az Együd 
Árpád Kulturális Központ gondozza a színpadot, ezért részükre szükséges az összeg 
biztosítása. Hartner Rudolf igaz gató úr tájékozódik a várható bekerülési költségről. 

Ezekkel a módosításokkal együtt javasolta a rendelettervezet elfogadását. 
 
Pintér Attila bizottsági tag megkérdezte, hogy a Rákóczi Stadion felújítása mit  
tartalmaz? 
 
Erős György gazdasági ügyintéző elmondta, hogy a Rákóczi Stadion felújítása 
tartalmazza az MLSZ kérése szerint a játéktér fűtését, amelyet a Cukorgyártól megújuló 
energiaforrással kíván a város megvalósítani. A nézőtér átalakítását,  
vizesblokkok kialakítását, az állóhelyek beszékezését, az épület vízszigetelésének 
megvalósítását. 
 
dr. Farkas Géza bizottsági tag megérkezett a bizottság ülésére. 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok úgy vélte, hogy a két jelzőlámpás csomópont a Hunyadi és a 
Tallián Gy. utcánál nagyon le fogja lassítani a forgalmat. 
 
dr. Farkas Géza bizottsági tag szintén nem értett egyet a két jelzőlámpás csomópont 
kialakításával, így a 48-as Ifjúság úton az összes létező csomópontban lesz lámpa. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül támogatták. A rendelettervezet 
elfogadását az Erős György gazdasági ügyintéző által elmondott módosításokkal együtt 6 
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igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 
 
2/2014. (I. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta. A rendelettervezet elfogadását az alábbi módosítással támogatta: 

 
- A Rákóczi Stadion rekonstrukciója kapcsán a költségvetésben az előirányzatok 

bruttósítása szükséges. A beruházás teljes összege nettó 800 millió Ft-ról 1.016 
millió Ft-ra módosul, ezen belül a 2014. évi ütem összege 560 millió Ft-ról 711,2 
millió Ft-ra emelkedik. A többletkiadás pénzügyi fedezetét a felhalmozási célú 
ÁFA visszatérülés hasonló összegű növekedése biztosítja. 

- A szennyvíztelep nyugati oldalán a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program 
keretében megkezdődött beruházás biztonságos elvégzése érdekében szükséges a 
területen lévő NA 1000-es,  480 fm hosszúságú szennyvízvezeték teljes cseréje, 
melynek várható bekerülési költsége 29.078 ezer Ft + ÁFA. Amennyiben a 
hulladékgazdálkodási program keretében a szükséges összeg nem biztosítható, 
akkor a Közgyűlés biztosítsa a beruházás nettó összegének pénzügyi fedezetét a 
2014. évi költségvetés felhalmozási céltartalékai között a pénzmaradvány 
elszámolásra elkülönített keret terhére.  

- A Hunyadi és a Tallián utcai lámpás csomópontok kialakításához a Közgyűlés 15 
millió Ft összegű támogatást biztosítson a Magyar Közút Zrt. részére a 2014. évi 
költségvetés felhalmozási céltartalékai között a pénzmaradvány elszámolásra 
elkülönített keret terhére. 

- A Mártírok és Hősök Közalapítvány részére 5 rendezvény (Doni Emléknap, Aradi 
Vértanúk Napja, Március 15. és Október 23. előestéje, valamint a Halottak Napja) 
költségeire 375 ezer Ft támogatást biztosítson a Közgyűlés a működési célú 
általános tartalék terhére. 

- Az Együd Árpád Kulturális Központ részére a töröcskei játszótéren lévő színpad 
felújításának költségeire a Közgyűlés biztosítson 100 ezer Ft-ot a működési célú 
általános tartalék terhére. 

 
 

2. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, 
a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. 
(XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
dr. Matula Attila irodavezető elmondta, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  
Műszaki Bizottság a rendelettervezet elfogadását támogatta. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok véleménye szerint a belvárosban több olyan zártsorú 
beépítéses épület van, ahol nagy a belső zöldterület. Megkérdezte, hogy miért preferálja a 
város a Zaranyi lakótelepen a zöldhulladék-gyűjtést és a belvárosban miért nem? 
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dr. Matula Attila irodavezető elmondta, hogy a Zaranyi lakótelepen nagy zöldfelületek 
vannak, amik magánterületnek számítanak, csak nincsenek elkerítve. Ezek a zöldterületek 
nem az önkormányzat területei. Mivel magánterületről van szó, a tulajdonosok 
karbantartják, de azt kérték, hogy a zöldhulladék elszállításában legyen a város a 
segítségükre. A Zaranyi lakótelepről lakossági megkeresés érkezett. 
 
A rendelettervezet elfogadását a bizottság egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta: 
 
3/2014. (I. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 
szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés a KAVÍZ Kft. üzletrészével való rendelkezések jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
Pintér Attila bizottsági tag felhívta a figyelmet arra, hogy a 2-es és a 3-as számú 
mellékletben a tőkeemeléssel kapcsolatban szerepel két különböző dátumú határozat. 
Eddig miért nem döntött a közgyűlés, hiszen az üzletrésszel való rendelkezéshez a 
képviselőtestület jóváhagyására is szükség lett volna? 
 
Erős György gazdasági ügyintéző elmondta, hogy a döntést az üzletrészekkel való 
rendelkezésről a Holding nyáron hozta meg. Bizonyos döntésekhez, amik a 
közszolgáltató cég alapító okiratát érintik, a közgyűlés jóváhagyása is szükséges, amit a 
Holding elfelejtett kikérni. A kollégái egyéb úton észlelték a mulasztást, ezt követőn most 
került a közgyűlés elé az előterjesztés a döntés utólagos jóváhagyására. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozat szerint döntött: 
 
4/2014. (I. 16.) 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. 

 
 

4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
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A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelettervezet elfogadását egyhangúan, 
7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a következő  
határozatot hozták: 
 
5/2014. (I. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását 
támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A rendelettervezet elfogadását a bizottság egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 
támogatta és 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
6/2014. (I. 16.) 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. 

 
 

6. 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 határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta. A rendelettervezet elfogadását a bizottság szintén 
egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a 
következő határozatot hozta: 
 
7/2014. (I. 16.) 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 határozati 
javaslatának és rendelettervezetének elfogadását támogatta. 
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7. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási és Szerkezeti Tervének, 

valamint a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia 
módosításáról és ezek partnerségi egyeztetésének szabályairól 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész az állami főépítész záró véleménye 
alapján javasolta a rendelettervezet módosításának elfogadását az alábbiak szerint: 
a.) A rendelettervezet egészüljön ki egy új 2.§-szal az alábbiak szerint és egyúttal a 2., 

3., 4., és 5.§-ok számozása 3., 4., 5., -s 6.§-ra módosuljon: 
„2.§. A R. 48.§ (5) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„e)    az oldalkert minimális mérete 15,0 m vagy az oldalkertre néző tényleges  
homlokzatmagasság értéke, ha az nagyobb 15,0 m-nél. A Cukorgyár  
tömbjében lévő  Ks/2 építési övezet irányába a 30 méternél nagyobb 
tényleges homlokzat magasságú építmények esetén  az oldalkert 
minimális mérete az oldalkertre néző tényleges homlokzatmagasság 
fele.”” 

b.) A rendelettervezet új számozás szerinti 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„5.§. A rendelethez tartozó szabályozási tervlapok közül a K17, K18, K23 és a K24 

tervlapokon a Hársfa utca- Pécsi utca – vasútvonal – Baross Gábor utca 
által határolt tömbre vonatkozó normatartalom helyébe e rendelet 2. 
mellékletének Hársfa utca- Pécsi utca – vasútvonal – Baross Gábor utca 
által határolt tömb normatartalma lép.” 

c.) A rendelettervezet új számozás szerinti 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„6.§. Ez a rendelet 2014. február 15-én lép hatályba. 

d.) A rendelet 2. számú mellékletét képező tervlap az állami főépítész záró 
véleménye szerint kerüljön pontosításra. 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok javasolta, hogy a partnerségi terv tartalmát elfogadva a 
Közgyűlés következő ülésére kerüljön be a szervezeti és működési szabályzatot önálló 
mellékletként tartalmazó Partnerségi terv. Ez a jelenlegi egy kevert, szervezeti és  
működési szabályokat, leíró részeket is tartalmazó valami. 
 
Pintér Attila bizottsági tag javasolta, hogy a határozati javaslat egészüljön ki egy 4.) 
ponttal, amely tartalmazza, hogy a Közgyűlés lehetőséget biztosít a döntést megelőzően, 
az előkészítő szakaszban a Közgyűlés és a bizottságok tagjainak a javaslattételre és a 
véleményformálásra. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat módosítását a dr. Szép Tamás által 
elmondottaknak megfelelően egyhangúan 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatták. Pintér Attila kiegészítő határozati javaslatát szintén egyhangúan, 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták. A határozati javaslat  
elfogadását a módosításokkal együtt 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatták. 
A bizottság a rendelettervezet elfogadását a Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
által elmondott módosításokkal együtt 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül egyhangúan támogatva az alábbi határozatot hozta: 
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8/2014. (I. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási és Szerkezeti Tervének, 
valamint a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési 
stratégia módosításáról és ezek partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását a következő módosításokkal 
támogatta: 
 
- A 3.) határozati javaslati pont szövege helyébe az alábbi szöveg lépjen: 

„3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár 
településfejlesztési koncepciójának és integrált városfejlesztési 
(településfejlesztési) stratégiájának felülvizsgálatához és módosításához 
készített Partnerségi tervet és annak tartalmát elfogadja azzal, hogy 
Közgyűlés következő ülésére kerüljön be a szervezeti és működési 
szabályzatot önálló mellékletként tartalmazó Partnerségi terv. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szabó Zoltán, a Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
vezetője 
Határidő:  2014. február 27.  

 
- A határozati javaslat egészüljön ki egy új 4.) ponttal az alábbiak szerint: 

„4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése lehetőséget biztosít a 
közgyűlési döntést megelőzően, az előkészítő szakaszban a Közgyűlés és 
a bizottságok tagjainak a javaslattételre és a véleményformálásra. 

 
A rendelettervezet elfogadását az állami főépítész véleményének megfelelően az 
alábbi módosításokkal támogatta: 
 
e.) A rendelettervezet egészüljön ki egy új 2.§-szal az alábbiak szerint és egyúttal a 

2., 3., 4., és 5.§-ok számozása 3., 4., 5., -s 6.§-ra módosuljon: 
 

„2.§. A R. 48.§ (5) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„e)    az oldalkert minimális mérete 15,0 m vagy az oldalkertre néző  

tényleges homlokzatmagasság értéke, ha az nagyobb 15,0 m-nél. A 
Cukorgyár tömbjében lévő  Ks/2 építési övezet irányába a 30 
méternél nagyobb tényleges homlokzat magasságú építmények 
esetén  az oldalkert minimális mérete az oldalkertre néző 
tényleges homlokzatmagasság fele.”” 

 
f.) A rendelettervezet új számozás szerinti 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés  

lépjen: 
„5.§. A rendelethez tartozó szabályozási tervlapok közül a K17, K18, K23 és a 

K24 tervlapokon a Hársfa utca- Pécsi utca – vasútvonal – Baross  
Gábor utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalom helyébe e 
rendelet 2. mellékletének Hársfa utca- Pécsi utca – vasútvonal – Baross 
Gábor utca által határolt tömb normatartalma lép.” 
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g.)  A rendelettervezet új számozás szerinti 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés  
lépjen: 
„6.§. Ez a rendelet 2014. február 15-én lép hatályba. 

 
h.) A rendelet 2. számú mellékletét képező tervlap az állami főépítész záró 

véleménye szerint kerüljön pontosításra. 
 
 

8. Előterjesztés a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté 
nyilvánításáról szóló 22/1994. (V. 18) önkormányzati rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész elmondta, hogy egyeztetési kötelezettsége 
van a városnak a nemzeti parkkal és a megyei önkormányzattal, ezek az egyeztetések már 
megkezdődtek. A támogató véleményeknek a közgyűlésig meg kellene érkeznie a 
jogszerű döntéshez. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok javasolta azzal a módosítással a rendelettervezet elfogadását,  
hogy „amennyiben az illetékes szervek a megkezdett egyeztetést követően azt 
támogatják.”. 
 
A rendelettervezet elfogadását a bizottság tagjai a módosítással együtt egyhangúan, 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a következő 
határozatot hozták: 
 
9/2014. (I. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté 
nyilvánításáról szóló 22/1994. (V. 18) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását támogatta, amennyiben az 
illetékes szervek a megkezdett egyeztetést követően azt támogatják. 

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

 
 

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


