
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2015. április 16. 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 napirendet érintően módosít javaslataikat tegyék meg, illetve ha 
ilyen nincs, a meghívóban kiküldött napirendi pontokat fogadjá el. 
 
A bizottság az ülés meghívóban jelzett napirendjét egyhangúan, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2015. (IV. 16) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága az ülés  
meghívóban szereplő napirendjét elfogadta. 

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 

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

 
3. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt-ben történő tőkeemelésről és új tagvállalat 

alapításához való hozzájárulásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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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: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
5. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
6. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és 

jutalmazási rendszeréről szóló 59/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
7. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
8. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, 

a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. 
(XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
 

9. Előterjesztés a Kaposvári Egyetemmel konzorciumban elnyert TÁMOP-4.2.1C-
14/1/Konv-2015-0008 azonosító számú, Tudáspark pályázat kapcsán kötendő  
konzorciumi megállapodásról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
10. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról és a Társulás területén működő 
egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közszolgáltató közbeszerzéssel 
történő kiválasztásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
(Az előterjesztést és a kiegészítést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
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Erős György gazdasági ügyintéző elmondta, hogy a bizottságok a határozati javaslat és 
a rendelettervezet elfogadását támogatták. 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását 6 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta. A rendelettervezet 
elfogadását 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatva a 
következő határozatot hozta: 
 
24/2015. (IV. 16) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének elfogadását 
támogatta. 

 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
Erős György gazdasági ügyintéző a honlapon is megtalálható kiegészítéssel együtt kérte 
a határozati javaslatok elfogadását, melyet a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
is támogatott.  Ezen túlmenően javasolta a Közgyűlésnek, hogy Fusz György 
szobrászművész „II. Világháborús emlékmű” c. alkotása áthelyezésének pénzügyi 
fedezetére 2.540 eFt-ot biztosítson a költségvetés általános felhalmozási tartalékkeret  
terhére. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok pontosította az Erős György gazdasági ügyintéző által 
elmondottakat, nem második világháborús emlékműről van szó, hanem a doni áldozatok 
emlékművéről.  
 
dr. Giber Vilmos bizottsági tag elmondta, hogy a művet jegyző szobrász művész saját 
maga is második világháborús emlékműnek nevezte azt, amikor a hozzájárulását  
megkérték az áthelyezéshez. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását a kiegészítéssel és az Erős György 
gazdasági ügyintéző által javasolt módosítással együtt egyhangúan, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták. A rendelettervezet elfogadását szintén 
támogatta a bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
25/2015. (IV. 16) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását a kiegészítő előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatokkal együtt támogatta, továbbá javasolja a 
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Közgyűlésnek, hogy Fusz György szobrászművész: „II. Világháborús emlékmű” 
c. alkotása áthelyezésének pénzügyi fedezetére 2.540 eFt-ot biztosítson a 
költségvetés általános felhalmozási tartalékkeret terhére. 
A rendelettervezet elfogadását a bizottság támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt-ben történő tőkeemelésről és új tagvállalat 
alapításához való hozzájárulásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

  
Erős György gazdasági ügyintéző elmondta, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodás i 
Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Pintér Attila bizottsági tag megkérdezte, hogy az új tagvállalat milyen profillal fo g 
működni? 
 
Kovács Katalin hulladékgazdálkodási referens elmondta, hogy az előterjesztést nem 
látta, nem tudja, mi van benne. 
 
Erős György gazdasági ügyintéző elmondta, hogy az új vállalat tevékenységi köre 
ugyanaz lenne, mint a jelenlegi szolgáltatóknak. A jelenlegi szolgáltatók a KVG-ből 
szétválással jöttek létre, a KVG-nek jogutódjai. Új céget kellett létrehozni, amely tiszta 
lappal tud indulni, a múltbéli szankciók nem sújtják. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta a következő határozattal: 
 
26/2015. (IV. 16) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kapos  Holding Zrt-ben történő tőkeemelésről és új tagvállalat 
alapításához való hozzájárulásról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
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: dr. Nadrai Norbert igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
dr. Bendli Attila irodavezető elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság és a Pénzügyi és  
Vagyongazdálkodási Bizottság a rendelettervezet elfogadását támogatták.  
 
A bizottság tagjai a rendelettervezetet elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül 
egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi 
határozatot hozták: 
 



5 

 

 
27/2015. (IV. 16) 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 közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Molnár Péter bizottsági tag enyhe rosszhiszeműséget feltételezett az előterjesztés 
készítésekor, mert azért is kaphat valaki büntetést, ha betartja a szabályokat. 
 
dr. Kaposvölgyi Lívia irodavezető elmondta, hogy a cél nem a büntetés. Egy Dózsa Gy. 
utcai beruházás kapcsán szembesült az önkormányzat azzal, hogy a tulajdonos azért 
állíttatott fel védőtetőt, hogy a beruházást ne kelljen elkezdenie. A védőtetőt azonban 
nem lehet olyan díjtétellel sújtani, mint a közterület elfoglalását. A szabályozással arra 
szeretnék ösztönözni a tulajdonosokat, hogy minél előbb fejezzék be a beruházásokat. A 
rendelet nem büntetésről, hanem közterület-használati díjról szól. 
 
dr. Giber Vilmos bizottsági tag felhívta a figyelmet arra, hogy ez általánosan működő  
eljárás a városban, a közterület használatáért díjat kell fizetni. 
 
A rendelettervezet elfogadását a bizottság 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 
ellenszavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2015. (IV. 16) 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. 

 
 

6. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és 
jutalmazási rendszeréről szóló 59/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Klapsz László irodavezető elmondta, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodás i 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelettervezetet elfogadásra javasolta. 
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A bizottság a rendelettervezet elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta: 
 
29/2015. (IV. 16) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és 
jutalmazási rendszeréről szóló 59/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

7. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Bálizsné dr. Heizler Krisztina irodavezető elmondta, hogy a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság a rendelettervezet elfogadását támogatta. 
 
A rendelettervezet elfogadását a bizottsági tagok egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 
7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozattal támogatták: 
 
30/2015. (IV. 16) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 

 
 

8. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, 
a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. 
(XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. A kiosztott 

módosító indítvány a jegyzőkönyv 3. számú mellékleteként csatolva.) 

 
dr. Bendli Attila irodavezető kérte, hogy az ülés előtt kiosztott módosítással együtt 
fogadja el a bizottság a rendelettervezetet. Elmondta, hogy a szolgáltató felhívta a város  
figyelmét arra, hogy január 1-jén hatályba lépett a kormányrendelet módosítása. A 
szolgáltatónak fel kell ajánlania az egyedül élők esetében legalább 60 literes  
gyűjtőedényt, ahol többen laknak, legalább 80 literes gyűjtőedényt. Erre utalna vissza a 
rendelet. 
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A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelettervezet elfogadását egyhangúan, 
7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a következő  
határozatot hozták: 
 
31/2015. (IV. 16) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 
szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendelettervezetének elfogadását az alábbi módosítással támogatta: 
 
A rendelettervezet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lépjen: 
 

„7.§. 
A R. 22. § (4) és (7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
 
„(4) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti kettő, az elkülönítetten 

gyűjtött hulladékot heti egy alkalommal szállítja el. Külterületen a 
szolgáltatás igénybevétele nem kötelező, az esetenként megrendelt  
hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek határozzák meg. A 
közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év utolsó 
napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a 
begyűjtött hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

 
(7)  Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 

gyűjtőedény űrtartalmát a szállítási gyakoriság és a Hkr. 7. §-ának 
figyelembe vételével választja ki. A Hkr. 7. § (1b) szerinti igazolást a Jegyző 
adja ki.” 

 
 

9. Előterjesztés a Kaposvári Egyetemmel konzorciumban elnyert TÁMOP-4.2.1C-
14/1/Konv-2015-0008 azonosító számú, Tudáspark pályázat kapcsán kötendő  
konzorciumi megállapodásról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 
kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
32/2015. (IV. 16) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Egyetemmel konzorciumban elnyert TÁMOP-4.2.1C-
14/1/Konv-2015-0008 azonosító számú, Tudáspark pályázat kapcsán kötendő 
konzorciumi megállapodásról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 
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10. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról és a Társulás területén működő 
egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közszolgáltató közbeszerzéssel 
történő kiválasztásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását  
egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a 
következő határozatot hozták: 
 
33/2015. (IV. 16) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról és a Társulás területén működő 
egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közszolgáltató 
közbeszerzéssel történő kiválasztásáról 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 


