
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 24. napján a Kaposvári Polgármesteri Hivatal 
I. emelet T/103. számú tárgyalójában a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsággal, 
valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsággal közösen megtartott 
rendkívüli 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 5 fő van jelen, így a rendkívüli bizottsági ülés határozatképes. 
Kérte a bizottságot, hogy a meghívóban jelzett napirendet fogadja el. 
 
A bizottság a rendkívüli ülés meghívóban jelzett napirendjét 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
46/2014. (IV. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a rendkívüli ülés meghívóban jelzett napirendjét elfogadta. 

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
Napirend: 
 
Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző   
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző   
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
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Oláhné Pásztor Andrea gazdasági elemző tájékoztatta a bizottságot, hogy az előterjesztést 
egyeztetésre megküldték a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnek és a szakmai érdekképviseleti 
szerveknek. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elfogadásra javasolta, a szakmai 
érdekképviseletek azonban nem tettek észrevételt. 
Elmondta, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet készítésekor nem vették észre, hogy a 
szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló kémények 
esetében nem félévente kell tisztítási díjat fizetni, hanem évente, az eredeti rendelet 6.§. (1) 
bekezdésének módosítása ezért véletlenül kimaradt az előterjesztés rendelettervezetéből. 
Kérte az előterjesztő javaslatára a rendelettervezetet az alábbiak szerint módosítani: 

- a rendelettervezet egészüljön ki egy új 3.§-szal, egyidejű leg a jelenlegi 3.§. számozása 
4.§-ra változzon; 

- az új 3.§. szövege az alábbi legyen: 
„3.§. A R. 6.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1)  Szilárd- és olaj-tüzelőberendezés füstgáz elvezetésére szolgáló egyedi és  

gyűjtőkéményeket, valamint azok kémény toldóit és szikrafogóit – a (2)-(3) 
bekezdésben foglalt kivétellel – évente egy alkalommal kell ellenőrizni és  
tisztítani.”” 

 
(Pintér Attila bizottsági tag megérkezett a bizottság ülésére.) 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a rendelettervezet elfogadását az előterjesztői módosítással együtt 
támogatva az alábbi határozatot hozták: 

 
47/2014. (IV. 24.) 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.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetének 
elfogadását az alábbi módosítással támogatta: 

- a rendelettervezet egészüljön ki egy új 3.§-szal, egyidejű leg a jelenlegi 3.§. számozása 
4.§-ra változzon; 

- az új 3.§. szövege az alábbi legyen: 
„3.§. A R. 6.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1)  Szilárd- és olaj-tüzelőberendezés füstgáz elvezetésére szolgáló egyedi és  

gyűjtőkéményeket, valamint azok kémény toldóit és szikrafogóit – a (2)-(3) 
bekezdésben foglalt kivétellel – évente egy alkalommal kell ellenőrizni és  
tisztítani.”” 

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

 
K. m. f. 

  
 
 dr. Szép Tamás dr. Csató László 
 tanácsnok bizottsági tag 


