
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2014. február 20. 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 a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegye fel napirendjére  

− a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 
7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról és  

− a Somogy Megyei Önkormányzat részére történő pénzeszköz átadásról és a Rippl-
Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum helyiségigényéről 

szóló előterjesztéseket. 
 
A bizottság az ülés napirendjét a módosítással együtt egyhangúan, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
19/2014. (II. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a meghívóban kiküldött napirendet elfogadta azzal, hogy felvette 
napirendjére  

− a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 
7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, és  

− a Somogy Megyei Önkormányzat részére történő pénzeszköz átadásról és a 
Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum helyiségigényéről 

szóló előterjesztéseket. 
 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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2. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
 

3. Előterjesztés az óvodák alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 

 
4. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító okiratának 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szerb György sportreferens 

 
5. Előterjesztés a kaposvári felhagyott, kommunális hulladéklerakó utógondozásáról 
       Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 
6. Előterjesztés az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság alapító 

okirata módosításáról 
       Előterjesztő: Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Hegedüsné Sz. Katalin népjóléti referens 
 
7. Előterjesztés az Ingatlanlánc Kft.-vel a Maros utca nyugati oldalán kialakított 

ingatlanokra kötött adásvételi szerződés felbontásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
8. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző  

 
9. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat részére történő pénzeszköz átadásról 

és a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum helyiségigényéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  

 
10. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2014. évi 

munkatervéről 
Előterjesztő: dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik: dr. Gróf Regina titkár 

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. 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.) 
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Erős György gazdasági ügyintéző tájékoztatta a bizottságot, hogy valamennyi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot és a rendelettervezetet a 
közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a határozati javaslat elfogadását támogatták. A rendelettervezet 
elfogadását szintén 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül támogatva 
az alábbi határozatot hozták: 
 
20/2014. (II. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének elfogadását 
támogatta. 

 
 

2. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatva a határozati javaslat elfogadását a következő határozatot 
hozta: 
 
21/2014. (II. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés az óvodák alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
22/2014. (II. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az óvodák alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
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4. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító okiratának 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szerb György sportreferens 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását támogatva 
egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
23/2014. (II. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés a kaposvári felhagyott, kommunális hulladéklerakó utógondozásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
dr. Csató László bizottsági tag megjegyezte, hogy érdekes szó az utógondozás a 
változások lekövetése kifejezés helyett. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy mennyi ideig lesz gázképződés még a 
rendszerben? 
 
Kovács Katalin hulladékgazdálkodási referens elmondta, hogy kb. 10 évig, ennek az  
időszaknak a közepe lesz a legaktívabb a gázképződés szempontjából. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül egyhangúan támogatva a következő határozatot hozta: 
 
24/2014. (II. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a kaposvári felhagyott kommunális hulladéklerakó utógondozásáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

6. Előterjesztés az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság alapító 
okirata módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Hegedüsné Sz. Katalin népjóléti referens 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
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A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását  
egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a 
következő határozatot hozták: 
 
25/2014. (II. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az Általános Iskolai, Óvoda és Egészségügyi Gondnokság alapító 
okirata módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta. 

 
 

7. Előterjesztés az Ingatlanlánc Kft.-vel a Maros utca nyugati oldalán kialakított 
ingatlanokra kötött adásvételi szerződés felbontásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
dr. Kaposvölgyi Lívia jogi munkatárs elmondta, hogy a határidő már rengeteg 
alkalommal módosításra került, most sem érkezett pozitív visszajelzés, ezért kerül sor az 
adásvételi szerződés felbontására. 
 
dr. Dobos Pál bizottsági tag javasolta a jövőben az adásvételeknél foglalót kérni,  nem 
pedig elő leget. 
 
A bizottság tagjai egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatva a határozati javaslat elfogadását a következő határozatot hozták: 
 
26/2014. (II. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az Ingatlanlánc Kft-vel a Maros utca nyugati oldalán kialakított 
ingatlanokra kötött adásvételi szerződés felbontásáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

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

 
dr. Szép Tamás tanácsnok jelezte, hogy a Fő utcából érkezett olyan észrevétel, 
miszerint egy lakásban lakó családnak két autója is van. Miért családonként csak egy autó 
hajthat be a Fő utcára? 
 
dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy a cél a megfogalmazással az volt, hogy a 
területnek minél kisebb legyen a környezeti terhelése. 
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A rendelettervezet elfogadását a bizottság egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta a következő határozatot hozva: 
 
27/2014. (II. 20.) 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. 

 
 

9. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat részére történő pénzeszköz átadásról 
és a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum helyiségigényéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Csató László bizottsági tag megkérdezte, hogy a könyvtár nyitott –e, muzeális  
könyvekről van –e szó az előterjesztésben? Az elhelyezés kapcsán nem lehetne –e  a 
megyei könyvtárral felvenni a kapcsolatot? 
 
dr. Kaposvölgyi Lívia jogi munkatárs elmondta, hogy a könyvek elsősorban szakmai 
könyvek, nagy részük muzeális értéket képvisel, magánszemélyeknek most sem tették 
lehetővé a hozzáférésüket. Ezek a könyvek kerülnének áthelyezésre és csak kutatási 
szempontból van jelentőségük. 
 
dr. Csató László bizottsági tag megkérdezte, hogy miért van szükség új állványokra? 
 
dr. Kaposvölgyi Lívia jogi munkatárs elmondta, hogy a megyeháza épületében más a 
belmagasság. A jelenlegi helyükön maradnának a magas polcok, a Fő u. 12. szám alatti 
helyiségbe pedig 2,4 méter magas polcokat szereznének be. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság tagjai egyhangúan, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot hozták: 
 
28/2014. (II. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Somogy Megyei Önkormányzat részére történő pénzeszköz 
átadásról és a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum helyiségigényéről 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

10. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2014. évi 
munkatervéről 
Előterjesztő: dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik: dr. Gróf Regina titkár 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékleteként csatolva. 
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A bizottság a munkatervről szóló előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan, 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el az alábbi határozattal:  
 
29/2014. (II. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a bizottság 2014. évi munkatervét elfogadta. 
 
Felelős:  dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködő: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  közlés (azonnal) 

 
 

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

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


