
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 13. napján a Kaposvári Polgármesteri 
Hivatal I. emelet T/103. számú tárgyalójában 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 bizottsági ülés határozatképes. Kérte, hogy a 
meghívóban jelzett napirendi ponton túl tárgyalja meg a testület a közterületi térfigyelő  
rendszer működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést is. 
 
Pintér Attila bizottsági tag megérkezett a bizottság ülésére. 

 
A bizottság az ülés meghívóban jelzett napirendjére felvette a javasolt előterjesztést és 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
107/2014. (XI. 13.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága a 
rendkívüli ülés meghívóban jelzett napirendjére felvette a közterületi térfigyelő rendszer 
működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó 

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

2. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó 

együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán tárgyalt a város  
vezetése a Somogy Megyei Rendőr-főkapitánysággal és az előterjesztés mellékletét 
képező megállapodáson – melyet korábban tárgyalt a Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottság is – módosításokat javasolt a másik fél,  amit a város  
vezetői elfogadtak. Kérte a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a 
megállapodás egészüljön ki az alábbi új 6.) és 36.) pontokkal, ezzel egyidejűleg a pontok 
számozása értelemszerűen változzon és a 14.) pont (a számozás módosítását megelőzően: 
13.) pont) az alábbiak szerint módosuljon: 
„6.)  Az Önkormányzat vállalja, hogy az SMRFK javaslatait a kamerák elhelyezése, a 

rendszer bővítéséből adódó új kamerák telepítése során kikéri s azokat 
lehetőségeihez mérten figyelembe veszi.” 

„14.) A Hivatal vállalja, hogy karbantartási szerződést köt, melynek alapján biztosítja, 
hogy a hiba elhárítását – bejelentésétől számított – soron kívül, de legkésőbb 24 
órán belül megkezdi.” 

„36.)  Jelen együttműködési megállapodás 29.) pontja – a teljesítést követően – 2014. 
december 5-én hatályát veszti.” 

 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását az elhangzott 
módosítással egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta és a következő határozatot hozta: 
 
108/2014. (XI. 13.) 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 azzal a módosítását támogatta, hogy a megállapodás egészüljön ki az 
alábbi új 6.) és 36.) pontokkal, ezzel egyidejűleg a pontok számozása 
értelemszerűen változzon és a 14.) pont (a számozás módosítását megelőzően: 
13.) pont) az alábbiak szerint módosuljon: 
 
„6.)  Az Önkormányzat vállalja, hogy az SMRFK javaslatait a kamerák 

elhelyezése, a rendszer bővítéséből adódó új kamerák telepítése során 
kikéri s azokat lehetőségeihez mérten figyelembe veszi.” 

 
„14.) A Hivatal vállalja, hogy karbantartási szerződést köt, melynek alapján 

biztosítja, hogy a hiba elhárítását – bejelentésétől számított – soron kívül, 
de legkésőbb 24 órán belül megkezdi.” 

 
„36.)  Jelen együttműködési megállapodás 29.) pontja – a teljesítést követően – 

2014. december 5-én hatályát veszti.” 
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2. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül 4 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül támogatták. A bizottság szintén 4 
igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta valamennyi 
rendelettervezet elfogadását és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

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

K. m. f. 
 
  
 dr. Szép Tamás Pintér Attila 
 tanácsnok bizottsági tag 


