
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2015. január 15. 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 7 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes. 
Kérte a bizottságot, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokon túl tárgyalja meg az  
alábbi előterjesztéseket: 

- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, 
- közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/200. 

(II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
- személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 

13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
- a Cabero Industrial Kft. hőcserélő  gyártóüzemének ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzéséről, 
- az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról, 
- a 2015. évi kiemelt városi rendezvényekről és  
− zárt ülés keretében a részönkormányzati tagság visszavonásáról. 

 
A bizottság az ülés meghívóban jelzett napirendjét a módosítással együtt elfogadta és 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2015. (I. 15) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

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

- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, 
- a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 

7/200. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 

13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
- a Cabero Industrial Kft. hőcserélő  gyártóüzemének ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzéséről, 
- az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról, 
- a 2015. évi kiemelt városi rendezvényekről és  
- zárt ülés keretében a részönkormányzati tagság visszavonásáról. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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Napirend: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 

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

2. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester   
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
 

3. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/200. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató  
 

4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
5. Előterjesztés a Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti helyiségek térítésmentes 

használatba adásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
 

6. Előterjesztés a Cabero Industrial Kft. hőcserélő gyártóüzemének ingatlan-
nyilvántartási bejegyzéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
7. Előterjesztés az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 

 
8. Előterjesztés a 2015. évi kiemelt városi rendezvényekről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 

 
9. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2015. évi 

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

 
Zárt ülés:  
 
10. Előterjesztés részönkormányzati tagság visszavonásáról 

Előterjesztő:  dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Erős György gazdasági ügyintéző kérte, hogy a bizottság a határozati javaslatot és a 
rendelettervezetet a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményével együtt 
fogadja el. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság javasolta, hogy a határozati 
javaslat 2. pontjának 2. francia bekezdésében a „személyi juttatások és járulékai” 
szövegrész kerüljön törlésre, illetve a rendelettervezet elfogadását azzal a kiegészítéssel 
támogatta, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat előterjesztésben szereplő támogatása 
1.572 eFt összeggel megemelve kerüljön elfogadásra.  
 
Vajda Imréné bizottsági tag megkérdezte, hogy a költségvetésben szerepel –e a 
Mártírok és Hősök Közalapítvány támogatása 2015. évben? 
 
Erős György gazdasági ügyintéző elmondta, hogy a költségvetés 4/a. mellékletében 
szerepel a közalapítvány öt rendezvényének támogatása 50 ezer Ft-tal. 
 
Vajda Imréné bizottsági tag kérte a bizottságot, hogy magasabb összeggel támogassa a 
közalapítvány működését, az elmúlt évben a támogatás kb. rendezvényenként volt ennyi. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok felhívta a figyelmet arra, hogy polgármesteri keretből is lehet  
rendezvényekhez további támogatást kérni.  Megkérdezte, hogy mennyi volt tavaly a 
közalapítvány támogatása? 
 
Erős György gazdasági ügyintéző elmondta, hogy a támogatás tavaly 375 ezer Ft volt.  
A költségvetés módosítását áprilisban tárgyalja a közgyűlés. 
 
Vajda Imréné bizottsági tag javasolta az alábbiak határozati javaslatba foglalását: 
tekintettel arra, hogy a Mártírok és Hősök Közalapítvány támogatása több mint hetedére 
csökkent, a bizottság kezdeményezi, hogy a következő költségvetés módosításnál a 
közalapítvány támogatását a Közgyűlés magasabb összegben állapítsa meg. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
módosító javaslatával együtt egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta. A rendelettervezet elfogadását a bizottság a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság módosító javaslatával együtt támogatta szintén 
egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül. Vajda Imréné 
bizottsági tag javaslatát a testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
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2/2015. (I. 15) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását a Pénzügyi 
és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményével együtt támogatta. 
A rendelettervezet elfogadását szintén a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottság véleményével együtt támogatta. 
Tekintettel arra, hogy a Mártírok és Hősök Közalapítvány támogatása több mint 
hetedére csökkent, a bizottság kezdeményezi, hogy a következő költségvetés 
módosításnál a közalapítvány támogatását a Közgyűlés magasabb összegben 
állapítsa meg. 

 
 

2. 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 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 
támogatva a következő határozatot hozta: 
 
3/2015. (I. 15) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának és 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/200. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Pintér Attila bizottsági tag megkérdezte, mennyire lehet érvényt szerezni annak, hogy  
az összes terasz fűthető legyen? 
 
Halászné Jakab Eszter főépítészi munkatárs elmondta, hogy a teraszok ideiglenes  
építmények, azonban a téli fennmaradással folyamatosan működnek majd. Kaposváron 
igényes szerkezeteket alakítottak ki, de ezek elbontása, tárolása és  visszaépítése 
meglehetősen problémás. A teraszok fűthetővé tételéhez egy meghatározott berendezést 
kell beállítani, hogy ezt használják –e vagy sem, az más kérdés.  
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Dér Tamás alpolgármester tájékoztatta a bizottságot, hogy az előterjesztő célja a 
székraktárak megszüntetése. 
 
Ifj. dr. Ozsváth Ferenc bizottsági tag szerint közgazdasági kérdés, hogy mi éri me g 
jobban: elpakolni vagy a teraszt kifűteni télen. 
 
A rendelettervezet elfogadását a bizottság tagjai 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozattal támogatták: 
 
4/2015. (I. 15) 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 7/200. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A rendelettervezet elfogadását a bizottság egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2015. (I. 15) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés a Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti helyiségek térítésmentes 
használatba adásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással támogatták és a következő határozatot hozták: 
 
6/2015. (I. 15) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti helyiségek térítésmentes 
használatba adásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta. 
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6. Előterjesztés a Cabero Industrial Kft. hőcserélő gyártóüzemének ingatlan-

nyilvántartási bejegyzéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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 támogatva az alábbi határozatot 
hozta: 
 
7/2015. (I. 15) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Cabero Industrial Kft. hőcserélő gyártóüzemének ingatlan-
nyilvántartási bejegyzéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
 

7. Előterjesztés az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 
támogatta és 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
8/2015. (I. 15) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

8. Előterjesztés a 2015. évi kiemelt városi rendezvényekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok szerette volna, ha az együttműködési megállapodásban nem 
a Youth Football Festival, hanem annak magyar megfelelője szerepel. Elmondta, hogy  
felmerült bizottsági szakban a fesztivál helyszíneinek kérdése is. Sok panasz érkezett a 
Kossuth téren és közvetlen környékén lakóktól, hogy sok rendezvény van és azok 
rendkívül zajosak. Ezek közül is éppen az Ifjúsági Futball Fesztivál a legzajosabb. A 
Fesztivál licenc-tulajdonosai ragaszkodnak a Kossuth térhez, mint rendezvény 
helyszínhez, a kiegészítő szolgáltatásoknak azonban nem biztos, hogy a téren van a 
helyük, ezek áttelepülhetnének a városligetbe. Az egyéb rendezvények helyszínei között 
most már a múzeum belsőre is számítani lehetne. Kérte az előterjesztő képviselőjét, hogy  
ezeket a javaslatokat gondolja át. 
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Ifj. dr. Ozsváth Ferenc bizottsági tag szerint a háttérzajok csökkentésére mindenképpen 
szükség lenne, a legtöbb gondot véleménye szerint ez okozza. 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens elmondta, hogy tavaly felajánlották a 
lakossági panaszok miatt a Városligetet a fesztivál szervezőinek, de teljesen elzárkóztak 
az új helyszín elől, ragaszkodtak a Kossuth térhez. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok kérte, hogy a közgyűlés felé az alábbi javaslattal éljen a 
bizottság: „A bizottság javasolja, hogy az eredeti licenc fenntartása mellett a 
lehetőségekhez mérten a magyarországi megjelenés esetén a Youth Football Festival 
elnevezés mellett törekedjenek a magyar nyelvű elnevezés használatára. 
 
A bizottság a kiegészítő javaslattal egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül egyetértett. A határozati javaslat elfogadását szintén egyhangúan, 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot 
hozta: 
 
9/2015. (I. 15) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a 2015. évi kiemelt városi rendezvényekről szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
A bizottság javasolja, hogy az eredeti licenc fenntartása mellett a lehetőségekhez 
mérten a magyarországi megjelenés esetén a Youth Football Festival elnevezés 
mellett törekedjenek a magyar nyelvű elnevezés használatára. 

 
 

9. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2015. évi 
munkatervéről 
Előterjesztő: dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik: dr. Gróf Regina bizottsági titkár 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékleteként csatolva) 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslatot támogatva egyhangúan, 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következők szerint határozott: 
 
10/2015. (I. 15) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a bizottság 2015. évi munkatervét elfogadta. 
 
Felelős:  dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködő: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  közlés (azonnal) 
 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke zárt ülést rendelt el. 
 

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


