
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2014. november 6. 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 választásokat követő első 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. 
 
dr. Szép Tamás felkérésére a jelenlévő bizottsági tagok röviden bemutatkoztak. 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok kérte a bizottságot, hogy a meghívóban kiküldött napirendi 
pontokon túl tárgyalja meg az alábbi előterjesztéseket is: 
- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes  

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, 

- a helyi autóbusz-közlekedés díjainak módosításáról, 
- a Sportcsarnok mosdó felújításához TAO pályázati önrész biztosításáról, 
- Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának jóváhagyásáról, 
- a településképi bejelentési eljárás során benyújtott fellebbezésről (ZÁRT), 
- a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. 

(II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
- a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, 
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet  

módosításáról, 
- a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó együttműködési 

megállapodásról. 
 
Pintér Attila bizottsági tag megérkezett a bizottság ülésére. 

 
A bizottság az ülés meghívóban jelzett napirendjére felvette a javasolt előterjesztéseket és 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
89/2014. (XI. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

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

- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. 
(XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

- a helyi autóbusz-közlekedés díjainak módosításáról, 
- a Sportcsarnok mosdó felújításához TAO pályázati önrész biztosításáról, 
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- Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 

jóváhagyásáról, 
- a településképi bejelentési eljárás során benyújtott fellebbezésről (ZÁRT), 
- a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 

7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
- a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, 
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet  

módosításáról, 
- a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó együttműködési 

megállapodásról. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
Napirend: 
 
1. A bizottsági jegyzőkönyv hitelesítőjének és helyettesének megválasztása 

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

2. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995. (X. 16.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 

 
3. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 

jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
 

4. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
 

5. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 
végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

6. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

7. Előterjesztés a KAVÍZ Kft. által 2014. évben fizetendő bérleti díj megfizetésének 
átütemezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

8. Előterjesztés a Stühmer Kávéház bérleti díj csökkentéséről és bérleti díj hátralék 
részletekben történő engedélyezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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9. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei 
Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai megállapodásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
10. Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 

formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a 
roma tanulók ösztöndíjára vonatkozó szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
11. Előterjesztés a Sportcsarnok mosdó felújításához TAO pályázati önrész 

biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sport referens 

 
12. Előterjesztés a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

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

 
13. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság ügyrendjéről 

Előterjesztő: dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató  
 

14. Előterjesztés a településképi bejelentési eljárás során benyújtott fellebbezésről (ZÁRT) 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
15. Javaslat Közgyűlés által adományozott kitüntetésekre (ZÁRT) 

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

 
16. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató  

 
17. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó 

együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző  

 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. A bizottsági jegyzőkönyv hitelesítőjének és helyettesének megválasztása (szóbeli) 

Előterjesztő: dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik: dr. Gróf Regina titkár 
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dr. Szép Tamás tanácsnok a bizottsági jegyzőkönyvek aláírására Pintér Attila, távolléte 
esetén helyette Pintér Rómeó bizottsági tag megválasztását javasolta. 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását  
egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi 
határozatot hozták: 
 
90/2014. (XI. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a bizottsági jegyzőkönyvek aláírására Pintér Attila, távolléte esetén 
helyette Pintér Rómeó bizottsági tagokat megválasztotta. 

 
 

2. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995. (X. 16.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta: 
 
91/2014. (XI. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995. (X. 16.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
(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. A rendelettervezet 
elfogadását szintén egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatták és az alábbi határozatot hozták: 
 
92/2014. (XI. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról szóló előterjesztés mindkét rendelettervezetének elfogadását  
támogatta. 
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4. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság a rendelettervezet elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta: 
 
93/2014. (XI. 06.) 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. 

 
 

5. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 
végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta. A rendelettervezet 
elfogadását szintén egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
94/2014. (XI. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: 
Ltv.) végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés határozatának és rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 

 
 

6. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A bizottság tagjai a határozat javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 
7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozattal támogatta: 
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95/2014. (XI. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

7. Előterjesztés a KAVÍZ Kft. által 2014. évben fizetendő bérleti díj megfizetésének 
átütemezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 
7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és az alábbi határozatot 
hozták: 
 
96/2014. (XI. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a KAVÍZ Kft. által 2014. évben fizetendő bérleti díj megfizetésének 
átütemezéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

8. Előterjesztés a Stühmer Kávéház bérleti díj csökkentéséről és bérleti díj hátralék 
részletekben történő engedélyezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Kaposvölgyi Lívia jogi munkatárs tájékoztatta a bizottságot, hogy a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság további egyeztetést javasolt a bérlővel, a határozati 
javaslatot nem támogatta. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy a havi 1.000,-Ft bérleti díj rendkívül 
alacsony, ezért is kérte a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság quasi a döntés  
elhalasztását. 
 
Pintér Attila bizottsági tag megkérdezte, hogy miért ennyi a bérleti díj? 
 
dr. Kaposvölgyi Lívia jogi munkatárs tájékoztatta a bizottságot, hogy a Stühmer 
Kávéházzal a polgármester személyesen tárgyalt. A bérlő arra hivatkozva kérte az  
alacsony bérleti díjat, hogy a Kávéházat nem tudja fenntartani. Ezért született a 
polgármester részéről ez a javaslat. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok úgy vélte, hogy a városban mindenkinek az az érdeke, hogy 
ez a kávéház működjön. Az is tudott, hogy a bérleti díj fizetése kapcsán a kávéház bérlői 
esetében mindig probléma volt. Úgy gondolta, hogy ha a város elengedi a jelenlegi bérleti 
díj felét, már az rendkívül nagy engedmény lenne. Reálisnak tartotta legalább 70-80 ezer 
Ft bérleti díj megállapítását. 
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Dér Tamás alpolgármester elmondta, hogy a Kávéháznak több bérlője volt már, köztük 
az Kereskedelmi SzKI is, amelynek nem lett bérleti díj megállapítva, mégsem tudta 
üzemeltetni. A belváros legszebb épületéről és kávézójáról van szó. Nem lenne jó, ha a 
bérlő kivonulna és újra kellene keresni az üzemeltetőt. Felhívta a figyelmet arra, hogy 
2016 végéig szólna a bérleti szerződés, ezért javasolta az határozati javaslat támogatását. 
 
dr. Giber Vilmos bizottsági tag a 2016-os dátumból arra következtetett, hogy a bérlő 
szándéka a város felé fennálló tetemes tartozásának kifizetése, amire 2016-ig quas i 
haladékot kapna. Utána újra a közgyűlés elé kerül a kávézó sorsa, ezért a határozati 
javaslat elfogadását javasolta. 
 
Pintér Rómeó bizottsági tag is úgy vélte, hogy az egyezség mögött meghúzódó szándék 
arról szólt, hogy a vállalkozó bérlő kapjon egy kis „levegőt”, ne fulladjon bele a 
tartozásaiba. Ha a pincehelyiséget nem használják, a helyreállítási költségek magasak 
lennének. Mivel helyi védett épületről van szól, a határozat javaslat elfogadását javasolta.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok azzal egyetértett, hogy a Stühmer Kávéház ne álljon üresen. 
Elmondta, hogy nem épület védett, hanem a berendezési tárgyak. A két évet azonban igen 
hosszú időnek tartotta. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta: 
 
97/2014. (XI. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Stühmer Kávéház bérleti díj csökkentéséről és bérleti díj hátralék 
részletekben történő engedélyezéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
 

9. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei 
Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai megállapodásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
98/2014. (XI. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei 
Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai megállapodásáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 
 



8 

 
10. Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 

formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a 
roma tanulók ösztöndíjára vonatkozó szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy az Érdekegyeztető Fórum és a KIÉT a 
rendelettervezet elfogadását azzal a módosítással támogatta, hogy a tanulmányi átlag 
általános iskolások esetében 4,2 legyen. A Népjóléti Bizottság az eredeti határozati 
javaslatot támogatta, aminek elfogadását javasolja az előterjesztő is. 
 
Pintér Attila bizottsági tag megkérdezte, hogy a KIÉT-en és a Fórumon milyen érvek 
hangzottak el? 
 
Battyányi Beáta szociális ügyintéző elmondta, hogy az Érdekegyeztető Fórum és a KIÉT 
szerint az általános iskola 7. és 8. osztályában kevesen érik el a 4,5-ös tanulmányi átlagot. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok úgy vélte, hogy ha azokat szeretné a város támogatni, akik jó 
tanulmányi eredményt érnek el, egységesíteni kellene az átlagokat. Úgy gondolta, hogy a 
szakiskolában nem indokolt az alacsonyabb tanulmányi átlag meghatározása, mivel a 
követelmények is alacsonyabbak, azokat könnyebben lehet teljesíteni. 
 
dr. Giber Vilmos bizottsági tag nem értett egyet ezzel. Véleménye szerint az oktatási 
rendszer hátrányait amúgy is elszenvedő gyerekeket nem kell további 
teljesítménykényszerrel sújtani. 
 
A bizottság az ÉF és a KIÉT rendeletet is érintő módosító indítványát 0 igen szavazattal, 0 
tartózkodással és 7 nem szavazattal nem támogatta. A határozati javaslat elfogadását  
egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a rendelettervezet 
elfogadását szintén egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta a bizottság és az alábbi határozatot hozta: 
 
99/2014. (XI. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
valamint a roma tanulók ösztöndíjára vonatkozó szabályzat módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének elfogadását  
támogatta. Az ÉF-KIÉT rendeletet érintő módosító javaslatát nem támogatta. 

 
 

11. Előterjesztés a Sportcsarnok mosdó felújításához TAO pályázati önrész 
biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sport referens 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 
7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták a következő 
határozattal: 
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100/2014. (XI. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Sportcsarnok mosdó felújításához TAO pályázati önrész 
biztosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

12. Előterjesztés a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Bendli Attila irodavezető ismertette az előterjesztés lényegét. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok nem érezte egyértelműnek a tartós hiányzás szankcionálását.  
Javasolta az eredeti 1. számú melléklet 11.) pontjának törlését a szabályozásból. 
 
Ifj. dr. Ozsváth Ferenc bizottsági tag megkérdezte, hogy korábban hány esetben merült 
fel ezen szabályok alkalmazása? 
 
dr. Bendli Attila irodavezető elmondta, hogy alig néhány esetben fordult elő  
egészségügyi okból hosszabb tartamú távollét a Közgyűlés és a bizottságok üléseirő l. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok módosító javaslatát a bizottság 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta. A módosító javaslattal együtt a 
rendelettervezet elfogadását a bizottság egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot hozta: 
 
101/2014. (XI. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását az alábbi módosítással 
támogatta: 
 
A rendelettervezet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 

„3. § 
(1) Ez a rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti az SzMSz 1. számú melléklet 11.) pontja.” 

 
 

13. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság ügyrendjéről 
Előterjesztő: dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékleteként csatolva.) 
 
dr. Bendli Attila irodavezető elmondta, hogy a korábbi ügyrendhez képest a változást a 
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos szabályok felülvizsgálata indokolta. 
 
A határozati javaslatot a bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták és az alábbi határozatot hozták: 
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102/2014. (XI. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az ügyrendjét a melléklet szerint elfogadta. 
 
Felelős:  dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködő: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  közlés (azonnal) 

 
A bizottság elnöke zárt ülést rendelt el.  

A nyílt ülés a zárt ülést követően folytatódott. 

 
14. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékleteként csatolva.) 

 
Oláhné Pásztor Andrea gazdasági elemző röviden ismertette az előterjesztés lényegét. 
 
A bizottság tagjai a rendelettervezet elfogadását egyhangúan, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot hozták: 
 
105/2014. (XI. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 

 
 

15. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó 
együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékleteként csatolva.) 

 
dr. Farkas Edit aljegyző tájékoztatta a bizottság tagjait az előterjesztés lényegérő l.  
Elmondta, hogy a már meglévő  76 db kamera beltéri egységei figyelésére született az 
együttműködési megállapodás. Maga a rendszer, annak karbantartása, üzemeltetése az 
önkormányzat feladata, a Hivatal látja el az ezzel kapcsolatos napi operatív feladatokat. A 
rendőrségrő l szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy bűnmegelőzési célból a 
rendőrség is figyelemmel kísérje a térfigyelő kamerarendszer által közvetített képeket, 
ezért a Rendőr-főkapitányságon kialakított Tevékenységirányító Központban 
térítésmentesen biztosít helyiséget a rendőrség ahhoz, hogy a térfigyelő kamerarendszer 
által közvetített képek az önkormányzat által telepített monitorfalon megjelenjenek.  A 
rendőrség biztosítja azok megfigyelését 24 órán keresztül hivatásos állományba tartozó 
rendőrökkel. 
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Pintér Attila bizottsági tag úgy vélte, hogy a város lakói azt gondolják, hogy 
bűncselekmény esetén nem kell feljelentést tenniük, mert a rendőrségen úgyis látnak 
mindent. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy az együttműködési megállapodás miért  
háromoldalú? Miért kellett az önkormányzatot és a hivatalt külön félként megjelölni? 
 
dr. Bendli Attila irodavezető elmondta, hogy a beruházás az önkormányzaté, a 
Közterület-felügyelet pedig a Hivatal része, amely a közterület-felügyeletről szóló 1999. 
évi LXIII. törvény 7.§. (3) bekezdése alapján jogosult a közterületen közbiztonsági, illetve 
bűnmegelőzési célból képfelvevőt elhelyezni. Mindegyik önálló szerv. 
 
Ifj. dr. Ozsváth Ferenc bizottsági tag elmondta, hogy a kamera majd a bizonyítási eljárás  
egyik eszköze lesz, de a szenvedő félnek mindenképpen meg kell tennie a feljelentést. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy a mellékletben jelzett 76 darab internet 
alapú kamera tartalmazza –e a régieket is, vagy teljesen újakról van szó? 
 
dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy van olyan kamera, amelyik teljesen új, van, 
amelyik felújított és van, amelyikben csak kártyát kellett cserélni az internet alapú 
szolgáltatás miatt. A 76 db kamera internet alapú, ezen kívül vannak még egyéb kamerák 
is, amelyek korábbi beruházásból származnak, ezeket a második ütemben az internet alapú 
rendszerhez lehet csatolni. 
 
Pintér Attila bizottsági tag úgy vélte, hogy van kommunikációs feladat ezen a téren, 
meg kell erősíteni a lakosság felé, hogy ha bármit észlelnek, az jelentsék a rendőrségnek. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
106/2014. (XI. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

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

 
K. m. f. 

 
  
 dr. Szép Tamás Pintér Attila 
 tanácsnok bizottsági tag 


