
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2014. június 5. 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 4 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes. 
Kérte a bizottságot, hogy a meghívóban jelzett napirendet fogadja el. 
 
A bizottság az ülés  meghívóban jelzett napirendjét 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
56/2014. (VI. 05.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

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

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 

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

 
2. Előterjesztés a 2014/2015-ös nevelési év előkészítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
3. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

többször módosított 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik.  dr. Farkas Edit aljegyző  

 
4. Előterjesztés a Tesco áruház melletti játszótér üzemeltetéséről, felújításáról 

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

kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
6. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
7. Előterjesztés a "Kalmár Parkolóház" Városgondnokság által történő 

üzemeltetéséről, valamint a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
8. Előterjesztés a Kaposvári helyi termékvédjegy benyújtásáról és működtetéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. 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.) 

 
Erős György gazdasági ügyintéző ismertette a Pénzügyi és Vagyongazdálkodás i 
Bizottság által elfogadott módosító, kiegészítő javaslatokat és kérte a bizottságot, hogy a 
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményét támogassa. A bizottság egy új 
határozati javaslati pont (13.) elfogadását javasolta, mely szerint a Közgyűlés a 
Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére a 
Társulás által fenntartott SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges 20 db jelző készülék beszerzéséhez 
1.692 ezer Ft-ot, a készülékek működtetésének 2014. évi költségére 254 ezer Ft-ot 
biztosítson a céltartalékban tervezett általános működési tartalék terhére. Ezen túl az 
előterjesztés 5. számú függelékét képező okirat aláírását akkor támogatta, ha a VI. 
PÓTBEFIZETÉSEK fejezet szövege helyébe az alábbi szöveg lép: „1.) A taggyűlés a 
veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést nem írhat elő.” A határozati javaslat  
12.) pontjának kiegészítését ezzel együtt javasolta. A Kaposvár Jégcsarnok Kft. alapító 
okirat módosításának elfogadását azzal támogatta, hogy az 5. pontban a „házastársi közös 
vagyon megosztása és öröklés” szövegrész csak akkor maradjon benne, ha ez az alapító 
okirat cégbírósági bejegyzéséhez szükséges. A határozati javaslat 8.) pontját ezzel együtt 
kérte elfogadni. A rendelettervezet elfogadását azzal a módosítással támogatta, hogy a 4.a 
melléklet 163. sorában a támogatott neve helyesen Zselici Forrás Kft. 
Kérte a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének támogatását. 
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A bizottság a határozati javaslat elfogadását a módosító javaslatokkal együtt egyhangúan, 
4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta. A bizottság tagjai a 
rendelettervezet elfogadását 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
támogatták és az alábbi határozatot hozták: 
 
57/2014. (VI. 05.) 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 elfogadását az alábbi módosítással 
támogatta: 
 
a.) A határozati javaslat egészüljön ki egy új 13.) ponttal az alábbiak szerint:  

„13.) A Közgyűlés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás részére a Társulás által fenntartott SzocioNet 
Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtáshoz szükséges 20 db jelző készülék beszerzéséhez 1.692 ezer 
Ft-ot, a készülékek működtetésének 2014. évi költségére 254 ezer Ft-ot 
biztosít a céltartalékban tervezett általános működési tartalék terhére.”. 

 
b.)  A határozati javaslat 12.) pontja egészüljön ki azzal, hogy az előterjesztés 5. 

számú függelékét képező okirat aláírását akkor támogatja a köz gyűlés, ha a VI. 
PÓTBEFIZETÉSEK fejezet szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
„1.) A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést nem írhat 

elő.” 
 
c.) A határozati javaslat 8.) pontja egészüljön ki azzal, hogy a köz gyűlés a 

Kaposvár Jégcsarnok Kft. alapító okirat módosításának elfogadását azzal 
támogatja, hogy az 5. pontban a „házastársi közös vagyon megosztása és öröklés” 
szövegrész csak akkor maradjon benne, ha ez az alapító okirat cégbírósági 
bejegyzéséhez szükséges. 

 
A rendelettervezet elfogadását azzal a módosítással támogatta, hogy a 4.a 
melléklet 163. sorában a támogatott neve helyesen Zselici Forrás Kft. 

 
 

2. Előterjesztés a 2014/2015-ös nevelési év előkészítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Sárdi Zoltánné köznevelési referens tájékoztatta a bizottságot, hogy az Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Bizottság és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság a 
határozati javaslatot támogatta. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot hozták: 
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58/2014. (VI. 05.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a 2014/2015-ös nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik.  dr. Farkas Edit aljegyző  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Budai Józsefné irodavezető tájékoztatta a bizottságot, hogy a Népjóléti Bizottság, az  
Érdekegyeztető Fórum és a KIÉT a rendelettervezet elfogadását támogatta. 
 
Pintér Attila bizottsági tag megkérdezte, hogy mi a különbség a jelzés és a hivatalos 
tudomásszerzés között? 
 
Budai Józsefné irodavezető elmondta, hogy a jelzés más személytől érkezik, a hivatalos  
tudomásszerzés esetén pedig a Hivatal munkatársai szereznek saját tapasztalatot pl. egy  
környezettanulmány esetén. 
 
Pintér Attila bizottsági tag megkérdezte, hogy elegendő  lesz –e egy személy, aki 
ezekkel az ügyekkel foglalkozik? Megjegyezte, hogy a szomszédi vitákat felerősítheti ez 
a rendelet. 
 
Budai Józsefné irodavezető válaszában elmondta, hogy a zárolt álláshely feloldása és  
betöltése az első lépés, a tapasztalatok mutatják meg, hogy elegendő  lesz –e. A 
környezettanulmány szűri ki azt, hogy mennyire valós  egy bejelentés. A jelzést követően 
környezettanulmány készül, majd a teljesítés is ilyen módon kerül ellenőrzésre. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok felhívta a figyelmet arra, hogy ha a rendelettervezetet 
elfogadja a közgyűlés, akkor az érintettek kiemelt tájékoztatására nagy gondot kell 
fordítani. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül támogatta. A rendelettervezet elfogadását szintén 3 igen szavazattal, 
1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül támogatva a bizottság az alábbi határozatot 
hozta: 
 
59/2014. (VI. 05.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének elfogadását 
támogatta. 
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4. Előterjesztés a Tesco áruház melletti játszótér üzemeltetéséről, felújításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Dér Tamás bizottsági tag megkérdezte, hogy a játszótér őrzésében tud –e segíteni a 
Tesco? 
 
Gelencsér Ildikó vagyongazdálkodási ügyintéző elmondta, hogy az erre vonatkozó 
előzetes tárgyalások nem vezettek eredményre, a Tesco semmiféle szerepet nem kívánt  
vállalni ebben a kérdésben. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a következő határozatot hozták: 
 
60/2014. (VI. 05.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Tesco áruház melletti játszótér üzemeltetéséről, felújításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel 
kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
Erős György gazdasági ügyintéző tájékoztatta a bizottságot, hogy a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és  Műszaki Bizottság és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság tagjai egyhangúan, 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
61/2014. (VI. 05.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

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

 
 

6. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül a rendelettervezetek elfogadását egyhangúan a következő határozattal támogatta: 
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62/2014. (VI. 05.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztés 
valamennyi rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

7. Előterjesztés a "Kalmár Parkolóház" Városgondnokság által történő 
üzemeltetéséről, valamint a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy ha „bedől” a Kalmár Kft. akkor ez  
milyen hatással lesz a szerződésre? 
 
Gelencsér Ildikó vagyongazdálkodási ügyintéző elmondta, hogy a Kalmár Kft-nek 
csak tulajdoni hányada van a cégben, az új tulajdonostól bérli a város a parkolóházat. Ez 
tulajdonképpen egy fél éves próbaüzem. 
 
A határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta a bizottság. A rendelettervezet elfogadását szintén 
egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a bizottság 
az alábbi határozatot hozta: 
 
63/2014. (VI. 05.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a "Kalmár Parkolóház" Városgondnokság által történő 
üzemeltetéséről, valamint a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 
17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának és rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

8. Előterjesztés a Kaposvári helyi termékvédjegy benyújtásáról és működtetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Csató László bizottsági tag megkérdezte, hogy milyen módon jelenik meg a 
termékvédjegy a különböző termékeken? 
 
Nagy Mariann Réka pályázati referens elmondta, hogy készült egy arculati kézikönyv, 
amely részletesen szabályozza, hogy a különböző termékeken milyen módon jelenik me g 
a helyi termékvédjegy. A Kaposvártól maximum 40 km-re gyártott termékek kaphatnak 
védjegyet, amennyiben Somogy megyében vannak. 
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A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
64/2014. (VI. 05.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári helyi termékvédjegy benyújtásáról és működtetéséről 
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 


