
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2014. május 20. napján a Kaposvári Polgármesteri Hivatal I.  
emelet T/103. számú tárgyalójában a Sportbizottsággal 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 napirendre vegye fel az alábbi 
előterjesztéseket: 
− a Kaposvár, Sörház u. 10. sz. alatt található szolgálati lakás szolgálati jellegének törléséről, 
− a Kaposvár városban közösségi kerékpár állomások létesítéséről és üzemeltetéséről,  

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

− a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft és a Kaposvár-TISZK Közhasznú 
Nonprofit Kft társasági szerződéseinek jogszabályi változások miatti módosításáról és 

− a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított alapítványok alapító 
okiratainak módosításáról. 

 
A bizottság a rendkívüli ülés meghívóban jelzett napirendjét a tanácsnok által elmondott 
módosítással együtt 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az  
alábbi határozatot hozta: 
 
48/2014. (V. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a rendkívüli ülés meghívóban jelzett napirendjére felvette az alábbi 
előterjesztéseket: 
− a Kaposvár, Sörház u. 10. sz. alatt található szolgálati lakás szolgálati jellegének 

törléséről, 
− a Kaposvár városban közösségi kerékpár állomások létesítéséről és üzemeltetéséről,  

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

− a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft és a Kaposvár-TISZK Közhasznú 
Nonprofit Kft társasági szerződéseinek jogszabályi változások miatti módosításáról és 

− a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított alapítványok alapító 
okiratainak módosításáról. 

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

alapítványok alapító okiratainak módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

2. Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatal számára irodahelyiség átadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

3. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

4. Előterjesztés a SEFAG Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

5. Előterjesztés a Kaposvár, Sörház u. 10. sz. alatt található szolgálati lakás szolgálati 
jellegének törléséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

6. Előterjesztés Kaposvár városban közösségi kerékpár állomások létesítéséről és 
üzemeltetéséről, valamint 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 
 

7. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft és a Kaposvár-
TISZK Közhasznú Nonprofit Kft társasági szerződéseinek jogszabályi változások 
miatti módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 

alapítványok alapító okiratainak módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Farkas Edit aljegyző tájékoztatta a bizottságot, hogy a Népjóléti Bizottság és az  
Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a 
bizottsági üléseken született egy módosító javaslat. Eszerint a határozati javaslat  
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egészüljön ki egy 6.) ponttal az alábbiak szerint: Kaposvár Megyei Jogú Város  
Közgyűlése úgy határozott, hogy a Tudományos Életért Közalapítvány alapító okiratát 
akként módosítja, hogy annak helyébe 2014. május 21. napjától az előterjesztés 
mellékletét képező alapító okirat szövege lép. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az 
alapító okirat aláírására. 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását a módosító javaslattal együtt 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2014. (V. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 
alapítványok alapító okiratainak módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta azzal, hogy a határozati javaslat egészüljön 
ki egy új 6.) ponttal az alábbiak szerint: 
 
„6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Tudományos 

Életért Közalapítvány alapító okiratát akként módosítja, hogy annak helyébe 
2014. május 21. napjától az előterjesztés mellékletét képező alapító okirat 
szövege lép. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: azonnal” 

 
 

2. Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatal számára irodahelyiség átadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert 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: 
 
50/2014. (V. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Somogy Megyei Kormányhivatal számára irodahelyiség átadásáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A rendelettervezet elfogadását a bizottság egyhangúan, kérdés hozzászólás nélkül 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozattal támogatta: 
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51/2014. (V. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

4. Előterjesztés a SEFAG Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert 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 és a 
következő határozatot hozták: 
 
52/2014. (V. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a SEFAG Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés a Kaposvár, Sörház u. 10. sz. alatt található szolgálati lakás szolgálati 
jellegének törléséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy a lakás a szolgálati jelleg törlését  
követően a eladásra kerül –e? 
 
dr. Farkas Edit aljegyző nemmel válaszolt. A közgyűlés zárt ülési napirendjei között 
szerepel egy előterjesztés, amely a Sörház u. 10. szociális bérlakásként történő 
hasznosítását tartalmazza. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok kifejezte aggodalmát, nehogy a Szigetvár Utcai Tagóvoda 
sorsára jusson a Sörház u. 10. A Szigetvár Utcai Tagóvoda épületébe olyan családok 
kerültek, akik nagyon megnehezítik az óvoda életét, működését. 
 
A bizottság a rendelettervezet elfogadását egyhangúan 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozattal támogatta: 
 
53/2014. (V. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár, Sörház u. 10. sz. alatt található szolgálati lakás szolgálati 
jellegének törléséről szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását 
támogatta. 
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6. Előterjesztés Kaposvár városban közösségi kerékpár állomások létesítéséről és 

üzemeltetéséről, valamint 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 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: 
 
54/2014. (V. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár városban közösségi kerékpár állomások létesítéséről és 
üzemeltetéséről, valamint a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 
általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 

 
 

7. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft és a Kaposvár-
TISZK Közhasznú Nonprofit Kft társasági szerződéseinek jogszabályi változások 
miatti módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, kérdés hozzászólás nélkül 5 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
55/2014. (V. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft és a Kaposvár-
TISZK Közhasznú Nonprofit Kft társasági szerződéseinek jogszabályi 
változások miatti módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

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

 
K. m. f. 

  
 
 dr. Szép Tamás dr. Csató László 
 tanácsnok bizottsági tag 


