
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2014. december 4. 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 6 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes. 
Kérte a bizottságot, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokon túl tárgyalja meg a 
Kaposvár, Somssich P. u. 15. szám alatti ingatlan (volt MÁV Internátus) Kaposvári 
Református Egyházközség részére történő használatba adásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az ülés meghívóban jelzett napirendjét a módosítással együtt elfogadta és 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
110/2014. (XII. 04) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága az ülés  
meghívóban jelzett napirendjére felvette a Kaposvár, Somssich P. u. 15. szám alatti 
ingatlan (volt MÁV Internátus) Kaposvári Református Egyházközség részére történő 
használatba adásáról szóló előterjesztést. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

3. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 
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4. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 
17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
 

5. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 
jóváhagyásáról és az M10 jelű módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató  
 

6. Előterjesztés a Somogy Megyei Pedagógiai Intézet elhelyezése miatt a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötött használati szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

7. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

8. Előterjesztés a Kaposvár, Somssich P. u. 15. szám alatti ingatlan (volt MÁV 
Internátus) Kaposvári Református Egyházközség részére történő használatba 
adásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

9. Javaslat a Közgyűlés 2015. évi munkatervére 
 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
(Az előterjesztést és a kiegészítő előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv 

tartalmazza.) 

 
Erős György gazdasági ügyintéző kérte, hogy a bizottság a határozati javaslatokat és a 
rendelettervezetet az előterjesztő kérésének megfelelően a kiosztott kiegészítő 
előterjesztéssel – mely a város honlapjára is felkerült – együtt támogassa. Ezen túl kérte, 
hogy a rendelettervezet dátumát a bizottság módosítsa 2014. december 10-re. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság a kiegészítő előterjesztés határozati 
javaslataival együtt egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta. A rendelettervezet elfogadását a bizottság a kiegészítő előterjesztésben leírt 
módosításokkal és a dátum helyesbítésével együtt támogatta 4 igen szavazattal, 2 
tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozattal: 
 
 



3 

 
 
111/2014. (XII. 04) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását a kiegészítő előterjesztés határozati 
javaslataival együtt támogatta. 
A rendelettervezet elfogadását szintén a kiegészítő előterjesztéssel együtt 
támogatta azzal, hogy a rendelettervezet dátuma 2014. december 10. legyen. 

 
 

2. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodás módosításáról 
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, 
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot 
hozták: 
 
112/2014. (XII. 04) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodás módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Pintér Attila bizottsági tag megkérdezte, hogy a rendelettervezet várakozási díjtételekre 
vonatkozó táblázatában a 425,-Ft elírás –e? 
 
Hartner Rudolf városgondnokság-vezető elmondta, hogy nem elírás, a Városháza alatti 
mélyparkolóról van szó. 
 
A bizottság a rendelettervezet elfogadását 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 
 
113/2014. (XII. 04) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 
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4. Előterjesztés a kötelező 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.) 
 
A bizottság tagjai a rendelettervezet elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot 
hozták: 
 
114/2014. (XII. 04) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 
17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 
jóváhagyásáról és az M10 jelű módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A határozati javaslat elfogadását a testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta. A rendelettervezet elfogadását szintén egyhangúan, 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
115/2014. (XII. 04) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve jóváhagyásáról és az M10 jelű módosítás véleményezési szakaszának 
lezárásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 

 
 

6. Előterjesztés a Somogy Megyei Pedagógiai Intézet elhelyezése miatt a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötött használati szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Erős György gazdasági ügyintéző kérte a használati szerződés 2.) pontjának utolsó 
mondatát módosítani a következők szerint: „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4. § 18. pontja és a 74. § (4) bekezdése alapján az Intézet működtetéséről 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata köteles gondoskodni a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a 
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. 
(XII. 12.) EMMI rendelet alapján.” 
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A bizottság a határozati javaslat elfogadását az elhangzott módosítással együtt 
egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a 
következő határozatot hozta: 
 
116/2014. (XII. 04) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Somogy Megyei Pedagógiai Intézet elhelyezése miatt a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötött használati szerződés módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását azzal a módosítással támogatta, 
hogy a használati szerződést módosító megállapodás 2.) pontjának utolsó 
mondata helyébe az alábbi rendelkezés lépjen:  

 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 18. pontja és a 74. § (4) 
bekezdése alapján az Intézet működtetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata köteles gondoskodni a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-
szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 
12.) EMMI rendelet alapján. 

 
 

7. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Bendli Attila irodavezető kérte a rendelettervezet dátumának módosítását 2014. 
december 10-re. 
 
A rendelettervezet elfogadását a dátum módosításával együtt a bizottság tagjai 
egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és az 
alábbi határozatot hozták: 
 
117/2014. (XII. 04) 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 határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. A rendelettervezet elfogadását azzal a 
módosítással támogatta, hogy a rendelettervezet dátuma 2014. december 10. 
legyen. 

 
 

8. Előterjesztés a Kaposvár, Somssich P. u. 15. szám alatti ingatlan (volt MÁV 
Internátus) Kaposvári Református Egyházközség részére történő használatba 
adásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
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Molnár Péter bizottsági tag megkérdezte, hogy mennyire rendszeres úgy bérbe adni 
valamit, hogy nem kér érte az önkormányzat semmit? 
 
dr. Giber Vilmos bizottsági tag válaszolt a kérdésre. Elmondta, hogy az eredeti alapító 
okirat tartalmazza, hogy az épületet a MÁV pályamunkásai építették a MÁV-os dolgozók 
gyerekeinek. Mivel oktatási intézménynek épült eredetileg, azt a város csak köznevelés i 
célra használhatja. Elmondta, hogy a Kaposvári Református Egyházközség rendelkezik az  
épület felújításához, rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéhez és az 
üzemeltetéshez szükséges pénzügyi fedezettel. Az önkormányzati tulajdonú ingatlant  
nevelési-oktatási célra szeretnék igénybe venni tekintettel arra, hogy a Lorántffy 
Zsuzsanna Református Iskola jelenleg három ingatlanban működik. A város az ingatlant  
határozatlan időtartamra, de legfeljebb a közfeladat – iskola, illetve óvoda fenntartás – 
ellátásának időtartamára adja használatba. 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbiak szerint határozott: 
 
118/2014. (XII. 04) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár, Somssich P. u. 15. szám alatti ingatlan (volt MÁV 
Internátus) Kaposvári Református Egyházközség részére történő használatba 
adásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

9. Javaslat a Közgyűlés 2015. évi munkatervére 
 
A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjai részéről a munkatervre javaslat  
nem érkezett, így a bizottság egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
119/2014. (XII. 04) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Közgyűlés 2015. évi munkatervére nem tesz javaslatot. 

 
 

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

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


