
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2016. december 1. 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 testület tagjait, hogy a vegyék fel az ülés meghívóban jelzett napirendjére a Kaposvár 
Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról szóló 
előterjesztést, mely a honlapon már hétfő óta szerepel és erről a bizottság tagjai hétfőn 
értesítést is kaptak. 
 
A bizottság az ülés meghívóban jelzett napirendjét a módosítással együtt egyhangúan, 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
103/2016. (XII. 1.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága felvette 
az ülés meghívóban jelzett napirendjére a Kaposvár Megyei Jogú Város 
vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról szóló előterjesztést 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
Napirend 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 

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

  
2. Előterjesztés letelepedést segítő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző       
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

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

önkormányzati rendelet módosításáról  
 Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző     
 Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző  
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4. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. 
(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 
5. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

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

 
6. Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 

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

 
7. Előterjesztés a TOP-6.4.1-15-KA-1-2016-00002 azonosító számú, a 

Kapostüskevári csomópont fejlesztésére benyújtott pályázat kapcsán 
konzorciumi megállapodásról a MÁV Zrt-vel  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

8. Előterjesztés wakeboard pályához kapcsolódó kiszolgáló stég és büfé létesítéséről 
a Deseda tavon 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
9. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-

támogató programjáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Ráczné Varga Mária irodavezető felhívta a figyelmet az út, híd- és járdafelújítások 7. 
számú mellékletére, mely javítva, pontosítva szerepel a honlapon. 
 

A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták. A rendelettervezet elfogadását 5 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül támogatták és a következő határozatot 
hozták: 
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104/2016. (XII. 1.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának és rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 
2. Előterjesztés letelepedést segítő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző       
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelettervezet elfogadását egyhangúan, 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a következő 
határozatot hozták: 

 
105/2016. (XII. 1.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a letelepedést segítő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

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

önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző     
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül az egyes rendelettervezetek elfogadását az 
alábbi szavazati arányokkal támogatták: 
• a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 7 igen szavazattal, 0 tartózkodás, 0 nem; 
• az utcanév és városrésznév megállapításának, közintézmény elnevezésének, valamint 

az utcanév, házszámtábla és emléktábla elhelyezésének rendjéről szóló 10/1991. (V. 
20.) önkormányzati rendelet módosításáról 7 igen szavazattal, 0 tartózkodás, 0 nem; 

• a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté nyilvánításról szóló 
22/1994. (V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 7 igen szavazattal, 0 
tartózkodás, 0 nem; 

• a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999. (XI. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 7 igen szavazattal, 0 tartózkodás, 0 nem. 

A fenti szavazásokra tekintettel a bizottság a következő határozatot hozta: 
 
106/2016. (XII. 1.) 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 rendelettervezeteinek 
elfogadását támogatta. 
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4. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság kérdés, hozzászólás nélkül 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: 
 

107/2016. (XII. 1.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának és rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 
5. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

módosításáról 
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 a következő határozattal 
támogatták: 
 

108/2016. (XII. 1.) 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. 

 
 
6. Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 

felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot 
hozta: 
 

109/2016. (XII. 1.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
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7. Előterjesztés a TOP-6.4.1-15-KA-1-2016-00002 azonosító számú, a Kapostüskevári 

csomópont fejlesztésére benyújtott pályázat kapcsán konzorciumi megállapodásról a 
MÁV Zrt-vel  
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 következő 
határozatot hozták: 
 
110/2016. (XII. 1.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a TOP-6.4.1-15-KA-1-2016-00002 azonosító számú, a Kapostüskevári 
csomópont fejlesztésére benyújtott pályázat kapcsán konzorciumi 
megállapodásról a MÁV Zrt-vel szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
 
8. Előterjesztés wakeboard pályához kapcsolódó kiszolgáló stég és büfé létesítéséről a 

Deseda tavon 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György 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: 
 

111/2016. (XII. 1.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a wakeboard pályához kapcsolódó kiszolgáló stég és büfé létesítéséről a 
Deseda tavon szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 
9. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-

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

 
Ráczné Varga Mária irodavezető elmondta, hogy a rendelettervezet egyeztetésre került 
a Miniszterelnökség Támogatások Vizsgáló Irodájával, amely apróbb módosításokra tett 
javaslatot, ezek az előterjesztésben átvezetésre kerültek. 
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A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül az egyes rendelettervezetek elfogadását az 
alábbi szavazati arányokkal támogatták: 
• Kaposvár Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató 

programjáról szóló 39/2007. (X. 08) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 7 igen szavazattal, 0 tartózkodás, 0 nem; 

• az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi 
Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 7 
igen szavazattal, 0 tartózkodás, 0 nem; 

• a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló 
51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 7 igen szavazattal, 0 
tartózkodás, 0 nem; 

• a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, valamint a 
kulturális célú támogatás nyújtásáról 7 igen szavazattal, 0 tartózkodás, 0 nem. 

A fenti szavazásokra tekintettel a bizottság a következő határozatot hozta: 
 

112/2016. (XII. 1.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-
támogató programjáról szóló előterjesztés rendelettervezeteinek elfogadását 
támogatta. 
 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke az ülést bezárta. 

 
K. m. f. 

 
 

 dr. Szép Tamás Pintér Attila 
 tanácsnok bizottsági tag 


