
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2016. június 2. 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 a meghívóban jelzett napirendjére a Polgármesteri Hivatal 
szervezeti és működési szabályzatának módosításáról és a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által alapított „Csiky Gergely Színházért” Közhasznú Alapítvány alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztéseket. 
  
A bizottság az ülés napirendjét a módosítással együtt 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
45/2016. (VI. 2.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága felvette 
az ülés meghívóban jelzett napirendjére a Polgármesteri Hivatal szervezeti és 
működési szabályzatának módosításáról, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által alapított „Csiky Gergely Színházért” Közhasznú Alapítvány 
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
Napirend: 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetés rendeletének módosításáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

  
2.) Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság-vezető 
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3.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fizetőparkolók 
üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság-vezető 

 
4.) Előterjesztés a fizetőparkolókat üzemeltető közalkalmazottak érdekeltségi 

rendszerének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság-vezető 

 
5.) Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 

Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
6.) 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. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 

 
7.) Előterjesztés a Rippl-Rónai Ödön Művészeti Közalapítvány alapító jogainak 

átvételéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
8.) Előterjesztés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötendő feladat-ellátási- és 

támogatási szerződésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
9.) Előterjesztés a Humánszolgáltatási Gondnokság közalkalmazotti orvosi 

álláshelyéről 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
10.) Előterjesztés a tervezett Közösségi Közlekedési Központ fejlesztési területén 

változtatási tilalom elrendeléséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 

 
11.) Előterjesztés a TOP-6.4.1-15 azonosító számú konstrukcióra kerékpárhálózat 

fejlesztésére és közbringarendszer kialakítására benyújtandó pályázathoz 
kapcsolódó konzorciumi megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

12.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
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13.) Előterjesztés a a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 
„Csiky Gergely Színházért” Közhasznú Alapítvány alapító okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetés rendeletének módosításáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
(Az előterjesztést és a hozzá tartozó 1. és 2. számú kiegészítést a közgyűlés üléséről 

készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Erős György gazdasági ügyintéző kérte a határozati javaslat és a rendelettervezet 
támogatását az előterjesztéshez tartozó 1.) és 2.) számú kiegészítés, valamint a 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság véleményének elfogadásával 
együtt. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság javasolta, hogy a 
céltartalékok között szereplő lift-felújítási támogatási keret 670 ezer Ft-tal kerüljön 
megemelésre. 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását a 
kiegészítéssekkel együtt 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatták. A rendelettervezet elfogadását a kiegészítésekkel és a módosítással együtt 5 
igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 
 
46/2016. (VI. 2.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének elfogadását az 
előterjesztéshez csatolt 1. és 2. számú kiegészítéssel és azzal a módosítással együtt 
támogatta, hogy a céltartalékok között szereplő lift-felújítási támogatási keret 
670 ezer Ft-tal kerüljön megemelésre.  

 
 

2.) Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság-vezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Csillag Gábor jegyző ismertette a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
módosító indítványát, melynek elfogadását előterjesztőként támogatta és kérte a bizottság 
támogatását is a rendelettervezet 1.§-ának következő szövegszerű módosításához: „1.§. A 
közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. 
(II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése f) ponttal egészül 
ki: 
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„f) A bérleti szerződés megkötése megtagadható, amennyiben a pályázónak Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata felé bármilyen jogcímen lejárt tartozása áll fenn.”” 
 
A bizottság a rendelettervezet elfogadását a módosítással együtt egyhangúan, kérdés, 
hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
47/2016. (VI. 2.) 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.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
 
„1.§. A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól 
szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése 
f) ponttal egészül ki: 
 

„f) A bérleti szerződés megkötése megtagadható, amennyiben a pályázónak 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata felé bármilyen jogcímen lejárt 
tartozása áll fenn.”” 

 
 

3.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fizetőparkolók 
üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság-vezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Csillag Gábor jegyző kérte a rendelettervezet módosításának támogatását: a 
rendelettervezet 7.§-ában a hatályba lépés napja a kihirdetést követő nap legyen. 
 
A testület a rendelettervezet elfogadását a módosítással együtt kérdés, hozzászólás nélkül 
egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi 
határozatot hozta: 
 
48/2016. (VI. 2.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fizetőparkolók 
üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását azzal a módosítással 
támogatta, hogy a rendelettervezet 7.§-ában a hatályba lépés napja a kihirdetést 
követő nap legyen. 
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4.) Előterjesztés a fizetőparkolókat üzemeltető közalkalmazottak érdekeltségi 
rendszerének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság-vezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
Molnár Péter bizottsági tag megkérdezte, hogy az ügyfélszolgálati munkatárs és a 
parkolási csoportvezető miért részesülnek a premizálásban? 
 
Herzceg Attila városgondnokság-vezető elmondta, hogy az ügyfélszolgálati munkatárs 
valamennyi parkolóőr munkájával találkozik, keresztülmegy a kezén valamennyi bírság 
és pótdíjazás, a parkolási csoportvezető pedig koordinálja a parkolóőrök munkáját, ezért 
szükséges esetükben is a premizálás. 
 
A testület a határozati javaslat elfogadását 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2016. (VI. 2.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a fizetőparkolókat üzemeltető közalkalmazottak érdekeltségi 
rendszerének módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
 

5.) Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelettervezetek elfogadását 
egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a 
követező határozatot hozták: 
 
50/2016. (VI. 2.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztés 
valamennyi rendelettervezetének elfogadását támogatta.  

 
 

6.) 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. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A rendelettervezet elfogadását a bizottság egyhangúan, kérdés hozzászólás nélkül 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbiak szerint határozott: 
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51/2016. (VI. 2.) 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 támogatta. 

 
 

7.) Előterjesztés a Rippl-Rónai Ödön Művészeti Közalapítvány alapító jogainak 
átvételéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy kik a kuratórium tagja.  
 
dr. Törzsök Csaba törvényességi referens felolvasta a csatolt alapító okiratban szereplő 
kuratóriumi tagok nevét. 
 
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta: 
 
52/2016. (VI. 2.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Rippl-Rónai Ödön Művészeti Közalapítvány alapító jogainak 
átvételéről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

8.) Előterjesztés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötendő feladat-ellátási- és 
támogatási szerződésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina 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 
követező határozatot hozták: 
 
53/2016. (VI. 2.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötendő feladat-ellátási- és 
támogatási szerződésről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta. 
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9.) Előterjesztés a Humánszolgáltatási Gondnokság közalkalmazotti orvosi 
álláshelyéről 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, kérdés hozzászólás nélkül 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbiak szerint 
határozott: 
 
54/2016. (VI. 2.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Humánszolgáltatási Gondnokság közalkalmazotti orvosi 
álláshelyéről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

10.) Előterjesztés a tervezett Közösségi Közlekedési Központ fejlesztési területén 
változtatási tilalom elrendeléséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A testület a rendelettervezet elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 
 
55/2016. (VI. 2.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a tervezett Közösségi Közlekedési Központ fejlesztési területén 
változtatási tilalom elrendeléséről szóló előterjesztés rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 

 
 

11.) Előterjesztés a TOP-6.4.1-15 azonosító számú konstrukcióra kerékpárhálózat 
fejlesztésére és közbringarendszer kialakítására benyújtandó pályázathoz 
kapcsolódó konzorciumi megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
(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 
követező határozatot hozták: 
 
56/2016. (VI. 2.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a TOP-6.4.1-15 azonosító számú konstrukcióra kerékpárhálózat 
fejlesztésére és közbringarendszer kialakítására benyújtandó pályázathoz 
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kapcsolódó konzorciumi megállapodásról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

12.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai a határozati javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatták és a következő határozatot hozták: 
 
57/2016. (VI. 2.) 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. 

 
 

13.) Előterjesztés a a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 
„Csiky Gergely Színházért” Közhasznú Alapítvány alapító okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A testület a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 
 
58/2016. (VI. 2.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 
„Csiky Gergely Színházért” Közhasznú Alapítvány alapító okiratának 
módosításáról 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 


