
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2015. február 19. 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 pontokat fogadja el azzal, hogy a 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház számára biztosított bérlő-kiválasztási jog térítési 
díjának részletekben történő megfizetéséről szóló előterjesztést nyílt ülésen tárgyalja meg a 
testület. 
 
A bizottság az ülés meghívóban jelzett napirendjét a módosítással együtt elfogadta és 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2015. (II. 19) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága az ülés  
meghívóban jelzett napirendjét elfogadta azzal, hogy a Somogy Megyei Kaposi Mór 
Oktató Kórház számára biztosított bérlő-kiválasztási jog térítési díjának részletekben 
történő megfizetéséről szóló előterjesztést nyílt ülésen tárgyalja. 

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

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

 

2. Előterjesztés a Kaposvár Kártyára vonatkozó új kedvezmények bevezetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 

3. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról, valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
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4. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. 

(X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
5. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 

 
6. Előterjesztés Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató   

 
7. Előterjesztés a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház számára biztosított 

bérlő-kiválasztási jog térítési díjának részletekben történő megfizetéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

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

 
Erős György gazdasági ügyintéző a honlapon is megtalálható kiegészítéssel együtt kérte 
a rendelettervezet elfogadását, melyet ilyen módon a Pénzügyi és Vagyongazdálkodás i 
Bizottság is támogatott.   

 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását 4 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta. A rendelettervezet 
elfogadását a kiegészítéssel együtt szintén 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással,  
ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot hozta: 
 
13/2015. (II. 19) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
A rendelettervezet elfogadását a kiosztott kiegészítéssel együtt támogatta. 

 
 

2. Előterjesztés a Kaposvár Kártyára vonatkozó új kedvezmények bevezetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
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dr. Mach Tamás pályázati referens kérte a rendelettervezet bizottság általi támogatását  
az alábbi módosításokkal: 
A rendelettervezet 1.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 

„1.§. 
A Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 3. § (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
/A Kaposvár Kártya az önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzati 

többségi tulajdonú gazdasági társaságok következő szolgáltatásaihoz biztosít 

kedvezményeket:/ 

„h) Városgondnokság (kedvezményes parkolás, kedvezményes csónakbérlés);” 
A rendelettervezet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 

 „4.§. 
(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.” 
A rendelet-tervezet 2. és 3. melléklet megnevezésében a „sz.” szövegrész elhagyása. 

A rendelettervezet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
 „5.§. 

(1) Ez a rendelet 2015. március 16-án lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a R. 3. § (1) bekezdésének f) pontja.” 

A módosítások indoka, hogy a városközponti (a Kossuth téri, a Noszlopy G. utcai és az 
Európa Parkban található) wifit nemcsak a Kaposvár Kártyával rendelkezők részére 
kívánja a város elérhetővé tenni, hanem bárki számára. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül 
egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták. A 
rendelettervezet elfogadását a módosítással együtt szintén egyhangúan, 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a bizottság az alábbi 
határozatot hozta: 
 
14/2015. (II. 19) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Kártyára vonatkozó új kedvezmények bevezetéséről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
 
A rendelettervezet elfogadását az alábbi módosításokkal támogatta: 
 
a.) A rendelettervezet 1.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 

 
„1.§. 

A Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
/A Kaposvár Kártya az önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzati 

többségi tulajdonú gazdasági társaságok következő szolgáltatásaihoz biztosít 
kedvezményeket:/ 

„h) Városgondnokság (kedvezményes parkolás, kedvezményes csónakbérlés);” 
 



4 

 

b.) A rendelettervezet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
 „4.§. 

(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.” 
A rendelet-tervezet 2. és 3. melléklet megnevezésében a „sz.” szövegrész 
elhagyása. 

 
c.) A rendelettervezet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 

 „5.§. 
(1) Ez a rendelet 2015. március 16-án lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a R. 3. § (1) bekezdésének f) pontja.” 

 
 

3. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról, valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
dr. Farkas Edit aljegyző tájékoztatta a bizottságot, hogy az eddig az előterjesztést 
megtárgyaló bizottságok és az Érdekegyeztető Fórum a rendelettervezetek elfogadását  
támogatták. Elmondta, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló törvény jelentős mértékben módosította a szociális törvényt. Az 
állam által biztosított támogatási formákon túl, a településen élők szociális támogatással 
való ellátása a jövőben az önkormányzatok feladata lesz. Az aktív korúak ellátása 2015. 
március 1. napjától a járási hivatal hatáskörébe kerül át, kikerül a kötelező segélyezés 
köréből a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás és a méltányossági 
közgyógyellátás is. A rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére jelenleg nyújtott 
önkormányzati segély elnevezése változik. Az önkormányzat által nyújtható települési 
támogatás típusait és feltételeit önkormányzati rendeletben kell meghatározni. Az 
előterjesztő arra tett javaslatot, hogy a jelenleg kötelező ellátások közül a települési 
támogatás keretében továbbra is biztosítsa a város a lakásfenntartási támogatást és az 
adósságcsökkentési támogatást. A méltányossági közgyógyellátás jogcíme megszűnne, a 
jelenleg abban részesülő 24 fő részére a gyógyszertámogatás keretében lehet segítséget  
nyújtani. Az önként vállalt feladatok közül a méhnyakrák elleni védőoltást az állam 
biztosítja a jövőben. A többi önként vállalt ellátást az előterjesztő javasolja változatlan 
feltételek mellett továbbra is biztosítani. A fentieken túl négy új önként vállalt feladat, a 
beiskolázási segély, az időszaki támogatás, a karácsonyi segély valamint az idősek 
világnapja alkalmából nyújtott támogatás biztosítását javasolja az előterjesztésben. 
 
A bizottság a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló rendelettervezet elfogadását 4 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta. A Közgyűlés és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását egyhangúan, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a következő határozatot hozták: 
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15/2015. (II. 19) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról, valamint a Közgyűlés és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztés mindkét rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 

 
 

4. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. 
(X. 1.) 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 tájékoztatta a bizottságot, hogy az Ifjúsági és Sport 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot és a rendelettervezetet 
elfogadásra javasolta. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság tagjai egyhangúan, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták. A rendelettervezet elfogadását szintén 
egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a bizottság 
az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2015. (II. 19) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának és rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens tájékoztatta a bizottságot, hogy az  
előterjesztést a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság megtárgyalta és a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
A bizottság egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
határozati javaslat elfogadását támogatta és a következő határozatot hozta: 
 
17/2015. (II. 19) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
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6. Előterjesztés Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának 

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 az előterjesztést a 
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan támogatták és az alábbi 
határozatot hozták: 
 
18/2015. (II. 19) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

7. Előterjesztés a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház számára biztosított 
bérlő-kiválasztási jog térítési díjának részletekben történő megfizetéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül a bizottság egyhangúan, 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozattal támogatta: 
 
19/2015. (II. 19) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház számára biztosított 
bérlő-kiválasztási jog térítési díjának részletekben történő megfizetéséről 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 


