
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2015. szeptember 3. 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 vegye fel az ülés napirendjére a költségvetéshez készített kiegészítő 
előterjesztést, mely a honlapon szerepel és az ülés előtt is kiosztásra került, valamint a 
Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó egyes intézmények helyiséghasználatáról szóló 
szóbeli előterjesztést. 
 
A bizottság az ülés meghívóban jelzett napirendjét a módosítással együtt egyhangúan, 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
52/2015. (IX. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága felvette 
napirendjére a Kiegészítést az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez, 
valamint a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó egyes intézmények 
helyiséghasználatáról szóló szóbeli előterjesztést és az ülés meghívóban jelzett 
napirendjét ezzel együtt elfogadta. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
Napirend 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosításáról és az előterjesztéshez készített kiegészítés 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 

jóváhagyásáról és az M11 jelű módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 

 
3. Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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4. 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 

 
5. Előterjesztés a Kaposvár, Szigetvári u. 9. fsz. 4. szám és a Kaposvár, Kaposfüredi út 

105. szám alatti üres lakások bérlakás-állományból történő kivonásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
6. Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum elhelyezésére a 

Somogy Megyei Önkormányzattal térítésmentes használati jog alapítására, valamint 
a Kaposvár, Fő  u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetésére kötött megállapodások 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
7. Előterjesztés az adósságkezelési szolgáltatás tárgyában az E.ON Energiaszolgáltató 

Kft-vel kötendő együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

8. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 

 
9. Szóbeli előterjesztés a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó egyes 

intézmények helyiséghasználatáról  
 
Átruházott hatáskörben: 
 
10. Tájékoztató a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány működéséről 

Előterjesztő: Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosításáról és az előterjesztéshez készített kiegészítés 
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 elmondta, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodás i 
Bizottság az előterjesztés és a kiegészítő előterjesztés határozati javaslatait és a 
rendelettervezetet elfogadásra javasolta. 
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A bizottság tagjai a határozati javaslatok elfogadását a kiegészítő előterjesztés határozati 
javaslataival együtt kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és  
ellenszavazat nélkül támogatták. A rendelettervezet elfogadását szintén kérdés, 
hozzászólás nélkül támogatták 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül 
és a következő határozatot hozták: 
 
53/2015. (IX. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés és a kiegészítő 
előterjesztés határozati javaslatainak és rendelettervezetének elfogadását 
támogatta. 

 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 
jóváhagyásáról és az M11 jelű módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy a Bartók Béla utcai Plébánia esetében 
miről szól a módosítás? 
 
Halászné Jakab Eszter főépítészi munkatárs elmondta, hogy a Plébánia esetében 
bővítésről van szó, közösségi helyiséget, hivatali épületet szeretnének. A területük a 
szabályozási tervben olyan területként szerepel, hogy nincs lehetőség a bővítésre. Ezért  
lenne szükséges a módosítás. 
 
A bizottság 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 az alábbi határozatot 
hozta: 
 
54/2015. (IX. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve jóváhagyásáról és az M11 jelű módosítás véleményezési szakaszának 
lezárásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság tagjai egyhangúan, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozattal támogatták: 
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55/2015. (IX. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

4. 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.) 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a rendelettervezet elfogadását egyhangúan, 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 
 
56/2015. (IX. 03.) 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. 

 
 

5. Előterjesztés a Kaposvár, Szigetvári u. 9. fsz. 4. szám és a Kaposvár, Kaposfüredi út 
105. szám alatti üres lakások bérlakás-állományból történő kivonásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 
támogatta 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül. A rendelettervezet 
elfogadását szintén egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatva a következő határozatot hozta: 
 
57/2015. (IX. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár, Szigetvári u. 9. fsz. 4. szám és a Kaposvár, Kaposfüredi 
út 105. szám alatti üres lakások bérlakás-állományból történő kivonásáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének elfogadását 
támogatta. 

 
 

6. Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum elhelyezésére a 
Somogy Megyei Önkormányzattal térítésmentes használati jog alapítására, valamint 
a Kaposvár, Fő  u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetésére kötött megállapodások 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
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A bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta: 
 
58/2015. (IX. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum elhelyezésére a 
Somogy Megyei Önkormányzattal térítésmentes használati jog alapítására, 
valamint a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetésére kötött 
megállapodások módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
 

7. Előterjesztés az adósságkezelési szolgáltatás tárgyában az E.ON Energiaszolgáltató 
Kft-vel kötendő együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A határozati javaslat elfogadását A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül 
egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi 
határozatot hozták: 
 
59/2015. (IX. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az adósságkezelési szolgáltatás tárgyában az E.ON Energiaszolgáltató 
Kft-vel kötendő együttműködési megállapodásról módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

8. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül egyhangúan támogatva a következő határozatot hozta: 
 
60/2015. (IX. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 
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9. Szóbeli előterjesztés a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó egyes 
intézmények helyiséghasználatáról  
 
dr. Kaposvölgyi Lívia irodavezető elmondta, hogy 2015. július1-től öt intézmény 
átkerült a Szakképzési Centrumhoz A bérleti díjakat meghatározó 20/2015. (II. 26.) 
önkormányzati határozat szerint a Klebelsberghez tartozó intézményeknek van 
lehetőségük a térítésmentes helyiséghasználatra, ezen határozatot módosítva az átkerült 5 
intézmény továbbra is változatlan feltételekkel használhatná a sportpályákat és az egyéb 
nevelési-oktatási intézményekben lévő helyiségeket. Kérte, hogy a Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy  a 20/2015. (II. 26.) 
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítsa: 
1.) A Bizottság a határozat 1. pontját az alábbi bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 

„A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári 
székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják a nevelési-
oktatási intézményekben lévő helyiségeket, sportpályákat.” 

2.) A Bizottság a határozat 4. és 5. pontját az alábbi bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
„A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári 
székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják kiemelt  
rendezvényeikhez az épületet.” 

3.) A Bizottság a határozat 6. pontját az alábbi bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
„A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári 
székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják a 
létesítményeket.” 
Mindhárom határozati javaslati pont esetén a felelős: Szita Károly polgármester, 
közreműködik: Molnár György igazgató, Határidő: 2015. szeptember 30. legyen. 
 

A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadásával egyetértettek és az alábbiak szerint 
határoztak egyhangú, 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal: 
 
61/2015. (IX. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 20/2015. (II. 26.) önkormányzati 
határozatát az alábbiak szerint módosítsa: 
 
4.) A Bizottság a határozat 1. pontját az alábbi bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 

„A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó 
kaposvári székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású 
intézmények kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják 
a nevelési-oktatási intézményekben lévő helyiségeket, sportpályákat.” 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2015. szeptember 30. 

 
5.) A Bizottság a határozat 4. és 5. pontját az alábbi bekezdéssel javasolja 

kiegészíteni: 
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„A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó 
kaposvári székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású 
intézmények kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják 
kiemelt rendezvényeikhez az épületet.” 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2015. szeptember 30. 

 
6.)  A Bizottság a határozat 6. pontját az alábbi bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 

„A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó 
kaposvári székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású 
intézmények kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják 
a létesítményeket.” 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2015. szeptember 30. 

 
 

Átruházott hatáskörben: 
 
10. Tájékoztató a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány működéséről 

Előterjesztő: Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékleteként csatolva.) 
 
Vajda Imréné bizottsági tag, a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány 
kuratóriumának tagja elmondta, hogy míg az Alapítvány korábban a rendőrséget  
támogatta, addig az elmúlt időszakban a Közterület-felügyelet munkáját igyekezett 
segíteni. 
 
A bizottság az előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
62/2015. (IX. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága a 
Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány 2014. évi működéséről szóló 
beszámolóját elfogadta. 
 
Felelős:  dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  azonnal 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a levezető elnök az ülést bezárta. 

 
K. m. f. 

 
 
 

 dr. Szép Tamás Pintér Attila 
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 tanácsnok bizottsági tag 


