
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2015. október 29. 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 vegye fel az ülés napirendjére az alábbi előterjesztéseket: 
1. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról, 
2. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról, 
3. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról, 
4. Előterjesztés a Metodista Egyházzal kötendő megállapodásról, 
5. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedési menetrend módosításáról. 
 
Az ülés napirendjére más módosító javaslat nem érkezett, így a bizottság az ülés meghívóban 
jelzett napirendjét a módosítással együtt egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
70/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága felvette 
az ülés napirendjére az alábbi előterjesztéseket: 
a) a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról; 
b) a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról; 
c) a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet  

módosításáról; 
d) a Metodista Egyházzal kötendő megállapodásról; 
e) a helyi autóbusz közlekedési menetrend módosításáról 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
Napirend 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 

módosításának jóváhagyásáról és módosítására vonatkozó változtatási szándék 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
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2. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 

 
3. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
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: Molnár György igazgató  

 
5. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának díjai,a 
temetkezési díjak, valamint az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott 
belépődíjak, jegy- és bérletárak változatlanul történő fenntartásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató  

 
6. Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 

formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 

 
7. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok vezetékjoggal való 

megterheléséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
8. Előterjesztés a Kapos Vésztározó üzemeltetési megállapodásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
9. Előterjesztés a Kossuth téri illemhely üzemeltetéséről és a Kaposvár, Noszlopy G. 

utcában lévő pavilonok megvásárlásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  

 
10. Előterjesztés a kaposvári 5718/1 hrsz-ú és a kaposvári 5718/3 hrsz-ú, Kanizsai 

utcában lévő közterületi ingatlanokból ingatlanrész értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  

 
11. Előterjesztés biogáz és biometán szállítására kötött együttműködési 

megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
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12. Előterjesztés a Kaposvári Közszolgáltató Holding Zrt. folyószámla 

hitelszerződéséhez ingatlanfedezet nyújtásáról, valamint a kaposvári 146/18 hrsz-ú 
ingatlan CNG töltőállomás kialakítása céljára történő bérbeadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  

 
13. Előterjesztés a Közbeszerzési szabályzat és a Beszerzési szabályzat módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
14. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága gazdálkodási 

feladatainak ellátásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  

 
15. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

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

 
16. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról   

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató  

 
17. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 

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

 
18. Előterjesztés a Metodista Egyházzal kötendő megállapodásról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 

 
19. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedési menetrend módosításáról   

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató  

 
20. Javaslat a Közgyűlés 2016. évi munkatervére 
 
21. Előterjesztés Varga Gyula részletfizetési kérelméről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
 
 

Zárt ülésen: 
 
22. Javaslat a Közgyűlés által adományozott kitüntetésekre 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

 
1. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 

módosításának jóváhagyásáról és módosítására vonatkozó változtatási szándék 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan 
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták. A rendelettervezet 
elfogadását szintén kérdés, hozzászólás nélkül támogatták 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül és a következő határozatot hozták: 

 
71/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve módosításának jóváhagyásáról és módosítására vonatkozó változtatási 
szándék elfogadásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának és 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 
2. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A bizottság a rendelettervezet elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen 
szavazattal támogatva az alábbi határozatot hozta: 
 
72/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 

 
 
3. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta. A rendelettervezet elfogadását szintén 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot hozta: 
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73/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének 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: Molnár György igazgató  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A rendelettervezet elfogadását a bizottság egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbiak szerint határozott: 
 
74/2015. (X. 29.) 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. 

 
 
5. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának díjai,a 
temetkezési díjak, valamint az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott 
belépődíjak, jegy- és bérletárak változatlanul történő fenntartásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következők szerint 
határozott: 
 
75/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának díjai,a 
temetkezési díjak, valamint az egyes önkormányzati intézményekben 
alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak változatlanul történő 
fenntartásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
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6. Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 

formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A rendelettervezet elfogadását a bizottság egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbiak szerint határozott: 

 
76/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 
7. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok vezetékjoggal való 

megterheléséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta: 

 
77/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok vezetékjoggal való 
megterheléséről szóló előterjesztés határozati javaslatának és 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 
8. Előterjesztés a Kapos Vésztározó üzemeltetési megállapodásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következők szerint 
határozott: 

 
78/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kapos Vésztározó üzemeltetési megállapodásáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
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9. Előterjesztés a Kossuth téri illemhely üzemeltetéséről és a Kaposvár, Noszlopy G. 

utcában lévő pavilonok megvásárlásáról 
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: 

 
79/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kossuth téri illemhely üzemeltetéséről és a Kaposvár, Noszlopy G. 
utcában lévő pavilonok megvásárlásáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 
10. Előterjesztés a kaposvári 5718/1 hrsz-ú és a kaposvári 5718/3 hrsz-ú, Kanizsai 

utcában lévő közterületi ingatlanokból ingatlanrész értékesítéséről 
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 
egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a 
következők szerint határoztak: 

 
80/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a kaposvári 5718/1 hrsz-ú és a kaposvári 5718/3 hrsz-ú, Kanizsai 
utcában lévő közterületi ingatlanokból ingatlanrész értékesítéséről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 
11. Előterjesztés biogáz és biometán szállítására kötött együttműködési 

megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot 
hozta: 
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81/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a biogáz és biometán szállítására kötött együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta. 

 
12. Előterjesztés a Kaposvári Közszolgáltató Holding Zrt. folyószámla 

hitelszerződéséhez ingatlanfedezet nyújtásáról, valamint a kaposvári 146/18 hrsz-ú 
ingatlan CNG töltőállomás kialakítása céljára történő bérbeadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül 
egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és az 
alábbi határozatot hozták: 

 
82/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Közszolgáltató Holding Zrt. folyószámla 
hitelszerződéséhez ingatlanfedezet nyújtásáról, valamint a kaposvári 146/18 
hrsz-ú ingatlan CNG töltőállomás kialakítása céljára történő bérbeadásáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 
13. Előterjesztés a Közbeszerzési szabályzat és a Beszerzési szabályzat módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné 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 a következő határozatot 
hozta: 

 
83/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Közbeszerzési szabályzat és a Beszerzési szabályzat módosításáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 
14. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága gazdálkodási 

feladatainak ellátásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
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A határozati javaslat elfogadását a bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül 
egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és az 
alábbi határozatot hozták: 

 
84/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága gazdálkodási 
feladatainak ellátásról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta. 

 
 
15. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta. A rendelettervezet 
elfogadását szintén egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatva a következők szerint határoztak: 

 
85/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának és rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 
16. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról   

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság tagjai egyhangúan, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és az alábbi határozatot hozták: 

 
86/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 
17. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
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Hartner Rudolf Városgondnokság-vezető ismertette a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság, valamint a Pénzügyi és Vagyongazdálkodás i 
Bizottság azonos tartalmú módosító indítványát. Elmondta, hogy a bizottsági módosító 
indítványok értelmüket veszítik, ahogy visszaáll a kétirányú forgalom a Biczó Ferenc 
utcában. A rendeletmódosítás csak a következő év április 1-jén lép hatályba. 
 
dr. Giber Vilmos bizottsági tag elmondta, hogy az érintett utcák az ő körzetében 
vannak, a módosító indítványokkal nem értett egyet. 
 
Hartner Rudolf Városgondnokság-vezető elmondta, hogy az előterjesztést nehezen 
írták alá a vezetők, érvek pro és kontra felmerültek. Tény, hogy a kórház környékén lakók 
panaszkodtak, hogy nem tudnak megállni,  ha hazaérnek a munkából. A fizetőparkolókon 
kívüli övezetbe zsúfolódnak az autók, akik a kórházba érkeznek. Ez a helyzet meg fo g 
szűnni a kórházi építkezések befejeződését követően. 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását 1 igen szavazattal, 5 tartózkodással, 0 nem 
szavazattal nem támogatta. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 
és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság módosító indítványát a bizottság szintén 
nem támogatta, 0 igen, 0 tartózkodás és 6 nem szavazattal. Az eredeti rendelettervezet 
elfogadását a bizottság 1 igen szavazattal, 5 tartózkodással és ellenszavazat nélkül 
utasította el és a következők szerint határozott: 
 
87/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását nem támogatta. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Műszaki Bizottság, valamint a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
módosító javaslatának elfogadását nem támogatta. A rendelettervezet 
elfogadását nem támogatta. 

 
18. Előterjesztés a Metodista Egyházzal kötendő megállapodásról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
(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 a következő határozatot 
hozta: 

 
88/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Metodista Egyházzal kötendő megállapodásról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 
19. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedési menetrend módosításáról   

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
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A határozati javaslat elfogadását a bizottság kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
89/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a helyi autóbusz közlekedési menetrend módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 
20. Javaslat a Közgyűlés 2016. évi munkatervére 

 
A bizottság tagjai részéről a Közgyűlés 2016. évi munkatervére javaslat nem érkezett. A 
bizottság 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
90/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Közgyűlés 2016. évi munkatervére nem tesz javaslatot. 

 
 

23. Előterjesztés Varga Gyula részletfizetési kérelméről 
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 
egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a 
következő határozatot hozták: 
 
91/2015. (X. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Varga Gyula részletfizetési kérelméről szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén a levezető elnök a nyílt ülést bezárta és zárt ülést rendelt  
el. 

 
K. m. f. 

 
 
 

 dr. Szép Tamás Pintér Attila 
 tanácsnok bizottsági tag 


