
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2014. április 17. 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 rendkívüli 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 
az alábbi előterjesztéseket: 
− a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel kötendő közszolgáltatási 

szerződésről, 
− a Kaposvár, Pécsi u. 71/A. sz. alatti ingatlan tulajdonviszonyainak rendezéséről, 
− a volt MÁV Internátus tornatermének átmeneti hasznosításáról. 
 
A bizottság az ülés meghívóban jelzett napirendjére a tanácsnok által javasolt  
előterjesztéseket felvéve 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
33/2014. (IV. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága felvette az ülés meghívóban jelzett napirendjére az alábbi előterjesztéseket: 

− a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel kötendő  
közszolgáltatási szerződésről, 

− a Kaposvár, Pécsi u. 71/A. sz. alatti ingatlan tulajdonviszonyainak rendezéséről, 
− a volt MÁV Internátus tornatermének átmeneti hasznosításáról. 

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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3. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 

jóváhagyásáról és módosítási szándék elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
 

4. Tájékoztató a 2013. évi közbeszerzésekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
5. Előterjesztés védett növények természetvédelmi kezelési tervéről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 

 
6. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző   
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 

 
7. Előterjesztés a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskolával kötendő 

vagyonkezelési szerződésről, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kötendő vagyonkezelési szerződést módosító megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
8. Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum elhelyezésére a 

Somogy Megyei Önkormányzattal térítésmentes használati jog alapítására, valamint 
a Kaposvár, Fő  u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetésére kötött megállapodások 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
9. Előterjesztés a Kaposvár, Virág utcai volt középiskolai kollégium Türr István 

Képző és Kutató Intézet használatba adásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

10. Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel 
kötendő közszolgáltatási szerződésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
11. Előterjesztés a Kaposvár, Pécsi u. 71/A. sz. alatti ingatlan tulajdonviszonyainak 

rendezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
12. Előterjesztés a volt MÁV Internátus tornatermének átmeneti hasznosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a határozati javaslat elfogadását támogatták. A rendelettervezet 
elfogadását 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül támogatva az  
alábbi határozatot hozták: 
 
34/2014. (IV. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének elfogadását 
támogatta. 

 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 

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

 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan támogatta. A 
rendelettervezet elfogadását szintén támogatta a bizottság 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozattal: 
 
35/2014. (IV. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének elfogadását 
támogatta. 

 
 

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

 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta. A rendelettervezet 
elfogadását a bizottság szintén 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyhangúan támogatva az alábbi határozatot hozta: 
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36/2014. (IV. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

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

 
 

4. Tájékoztató a 2013. évi közbeszerzésekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
(A tájékoztatót a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Csató László bizottsági tag felhívta a figyelmet arra, hogy a „Miénk itt a tér!” 
pályázat kapcsán fellebbezés folytán eljárás van folyamatban, amely még nem zárult le.  
A beruházás azonban elkezdődött. Megkérdezte, hogy nem jelent –e ez problémát? 
 
dr. Mach Tamás közbeszerzési és pályázati referens elmondta, hogy a pályázat 
kapcsán a közbeszerzési eljárás befejezését követően jogorvoslatra volt lehetőségük az  
ajánlattevőknek. Érkezett jogorvoslati kérelem a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, 
amely azt elutasította. Ezt követően már nem az önkormányzat a perben érintett fél, a 
Döntőbizottságot perelhette az ajánlattevő. A felülvizsgálati eljárás jelenleg is folyik. A 
Közbeszerzési Döntőbizottság döntését követően azonban a nyertes pályázóval szerződni 
kellett. 
 
(dr. Farkas Géza bizottsági tag megérkezett a bizottság ülésére.) 
 
dr. Csató László bizottsági tag megkérdezte, hogy mi történik akkor, ha a 
felülvizsgálati eljárás végén elmarasztalják a perben érintett Közbeszerzési 
Döntőbizottságot? 
 
dr. Mach Tamás közbeszerzési és pályázati referens elmondta, hogy a nyertes 
pályázóval megkötött szerződést az esetleges marasztaló ítélet nem érinti.  A  
felülvizsgálati kérelem eredménye lehet az, hogy a Kúria megállapítja, hogy a 
Döntőbizottság rosszul döntött és ezért kártérítésre kötelezhet. 
 
dr. Ozsváth Ferenc bizottsági tag felhívta a figyelmet arra, hogy a felülvizsgálati 
kérelem rendkívüli jogorvoslati eszköz. 
 
A tájékoztató határozati javaslatának elfogadását a bizottság kérdés, hozzászólás nélkül 
egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő  
határozattal támogatta: 
 
37/2014. (IV. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a 2013. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztató határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 
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5. Előterjesztés védett növények természetvédelmi kezelési tervéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a rendelettervezet elfogadását 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta:  
 
38/2014. (IV. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a védett növények természetvédelmi kezelési tervéről szóló 
előterjesztés rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

6. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző   
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai a rendelettervezet elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 
7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a következő   
határozatot hozták:  
 
39/2014. (IV. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

7. Előterjesztés a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskolával kötendő 
vagyonkezelési szerződésről, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kötendő vagyonkezelési szerződést módosító megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A testület a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta:  
 
40/2014. (IV. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskolával kötendő 
vagyonkezelési szerződésről, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kötendő vagyonkezelési szerződést módosító megállapodásról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
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8. Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum elhelyezésére a 
Somogy Megyei Önkormányzattal térítésmentes használati jog alapítására, valamint 
a Kaposvár, Fő  u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetésére kötött megállapodások 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozattal támogatta:  
 
41/2014. (IV. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum elhelyezésére a 
Somogy Megyei Önkormányzattal térítésmentes használati jog alapítására, 
valamint a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetésére kötött 
megállapodások módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
 

9. Előterjesztés a Kaposvár, Virág utcai volt középiskolai kollégium Türr István 
Képző és Kutató Intézet használatba adásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A testület a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot hozta:  
 
42/2014. (IV. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár, Virág utcai volt középiskolai kollégium Türr István 
Képző és Kutató Intézet használatba adásáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

10. Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel 
kötendő közszolgáltatási szerződésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozattal támogatta:  
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43/2014. (IV. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel 
kötendő közszolgáltatási szerződésről szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
 

11. Előterjesztés a Kaposvár, Pécsi u. 71/A. sz. alatti ingatlan tulajdonviszonyainak 
rendezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül 
egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a 
következő  határozatot hozták:  
 
44/2014. (IV. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár, Pécsi u. 71/A. sz. alatti ingatlan tulajdonviszonyainak 
rendezéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

12. Előterjesztés a volt MÁV Internátus tornatermének átmeneti hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Kaposvölgyi Lívia jogi munkatárs elmondta, hogy kezdeményezték az MNV Zrt.-
nél a Somssich P. u. 15. szám alatti ingatlanon található tornaterem és az ahhoz tartozó 
szociális helyiségek térítésmentes, ideiglenes jelleggel történő önkormányzati használatba 
adását. A megállapodás-tervezetet az MNV Zrt. Kaposvári Irodájának megküldték, 
ahonnan annyi visszajelzés érkezett, hogy pontosításokat javasolnak a tervezeten.  
 
dr. Ozsváth Ferenc bizottsági tag a megállapodás 6.) pontjára hívta fel a figyelmet. 
Véleménye szerint a véglegesítésnél a megfogalmazáson finomítani kellene: ne vállaljon 
a város kezességet a sportegyesület által okozott károkért. 
 
Dér Tamás bizottsági tag elmondta, hogy a Ring SC-vel kapcsolatban évek óta 
semmiféle probléma nem merült fel. A Bartók Iskolát használták korábban, ott sem volt 
velük gond. Válogatott sportolóik vannak, hihetetlen a fegyelem. Természetesen a 
sportegyesülettel megállapodást kell kötnie a városnak a tornaterem használatával 
kapcsolatban, amelyben a feltételeket pontosan rögzíteni kell. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan 7 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
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45/2014. (IV. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a volt MÁV Internátus tornatermének átmeneti hasznosításáról 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 


