
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 30. napján a Kaposvári Polgármesteri 
Hivatal I. emelet T/103. számú tárgyalójában a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsággal 
közösen megtartott rendkívüli 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 rendkívüli 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 rendkívüli bizottsági ülés határozatképes. 
Kérte a bizottságot, hogy vegye fel a rendkívüli ülés az egyes szakképző intézmények 
vagyonkezelésből történő visszavételéről és vagyonkezelésbe adásáról, valamint a Kaposvári 
Szakképzési Centrum helyiségigényéről szóló előterjesztéshez készített kiegészítő javaslatot, 
a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel kötött közszolgáltatási 
szerződés módosításáról, valamint a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 
általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztéseket. 
 
A bizottság a rendkívüli ülés meghívóban jelzett napirendjét, valamint a tanácsnok által jelzett 
további három előterjesztés napirendre vételét egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
65/2015. (IX. 30.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága felvette 
a rendkívüli ülés napirendjére a meghívóban jelzett napirendi pontokat, valamint az 
alábbi előterjesztéseket: 
a.)  az egyes szakképző intézmények vagyonkezelésből történő visszavételéről és 

vagyonkezelésbe adásáról, valamint a Kaposvári Szakképzési Centrum 
helyiségigényéről szóló előterjesztéshez kiegészítő javaslat, 

b.)  a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel kötött 
közszolgáltatási szerződés módosításáról, 

c.)  a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 
7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
Napirend 
 
1.) Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására 

vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
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2.) Előterjesztés egyes szakképző intézmények vagyonkezelésből történő visszavételéről 

és vagyonkezelésbe adásáról, valamint a Kaposvári Szakképzési Centrum 
helyiségigényéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
3.) Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel kötött 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
4.) Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

 
1.) Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására 

vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

A bizottság kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta. A rendelettervezet 
elfogadását szintén egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a bizottság 
az alábbi határozatot hozta: 

 
66/2015. (IX. 30.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, 
ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének elfogadását  
támogatta. 

 
 
2.) Előterjesztés egyes szakképző intézmények vagyonkezelésből történő visszavételéről 

és vagyonkezelésbe adásáról, valamint a Kaposvári Szakképzési Centrum 
helyiségigényéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
valamint 
Kiegészítési javaslat az egyes szakképző intézmények vagyonkezelésből történő 
visszavételéről és vagyonkezelésbe adásáról, valamint a Kaposvári Szakképzési 
Centrum helyiségigényéről szóló előterjesztéshez 
(Az előterjesztést és a kiegészítési javaslatot a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv 

tartalmazza.) 
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A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül az előterjesztés és a kiegészítő javaslat  
határozati javaslatait egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a következő határozatot hozták: 
 
67/2015. (IX. 30.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az egyes szakképző intézmények vagyonkezelésből történő 
visszavételéről és vagyonkezelésbe adásáról, valamint a Kaposvári Szakképzési 
Centrum helyiségigényéről szóló előterjesztés és a kiegészítő előterjesztés 
határozati javaslatainak elfogadását támogatta. 

 
 

3.) Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel kötött 
közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
68/2015. (IX. 30.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel 
kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

4.) Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
dr. Farkas Edit aljegyző kérte az előterjesztésben szereplő rendelet módosítását akként, 
hogy a Védett övezetbe való behajtás este 18.00 óra helyett 19.00 órától váljon lehetővé. 
 
Borhi Zsombor alpolgármester elmondta, hogy a Sétáló utcában lévő üzletek 
üzemeltetői megkeresték a várost azzal a problémával, hogy az árufeltöltést megnehezíti a 
Sétáló utcába való behajtásra vonatkozó szabályozás. Több körben is egyeztetés történt a 
vállalkozókkal, végül megállapodás született, ezt tartalmazza a rendelettervezet. 
Az elmúlt időszak bírságolási tapasztalatai azt támasztották alá, hogy a legtöbb problémát  
a délelőtt 9.00 óra utáni behajtás megtiltása okozta. Ezért délelőtt 10 óráig javasolta a 
Hivatal a behajtás engedélyezését, viszony az esti 18.00-19.00 óra közötti behajtás szinte 
nem volt jellemző, bírságot nem kellett kiszabni, ezért a Sétáló utca nyugalma érdekében 
a Hivatal a 18.00 óra helyett a 19.00 óra utáni árufeltöltés engedélyezését javasolja. 
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dr. Farkas Edit aljegyző a rendelettervezet módosítását javasolta, mely szerint hogy a 
rendelettervezet 1.§-ában a módosítandó 6/I.§ (4) bekezdés utolsó mondata az alábbi 
legyen: „A Védett övezetbe este 19.00 óra és reggel 10.00 óra közötti időszakra adható ki 
behajtási engedély.” 

 
A bizottság a rendelettervezet elfogadását az aljegyző által elmondott módosítással együtt 
kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
69/2015. (IX. 30.) 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 azzal a módosítással támogatta, 
hogy a rendelettervezet 1.§-ában a módosítandó 6/I.§ (4) bekezdés utolsó mondata az  
alábbi legyen: 
 
„A Védett övezetbe este 19.00 óra és reggel 10.00 óra közötti időszakra adható ki 
behajtási engedély.” 

 
 

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

K. m. f. 
 
 
 
 

 dr. Szép Tamás Pintér Attila 
 tanácsnok bizottsági tag 


