
1 

 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2021. június 16. napján a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 1. 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 bizottság tagjait és a Hivatal munkatársait. A jelenléti 
ív alapján megállapította, hogy a testület 7 tagja közül 6 fő van jelen, így a bizottsági ülés 
határozatképes. Bemutatta a bizottság új titkárját, dr. Kocsis Georginát, majd felkérte a 
bizottság tagjait, hogy az ülés napirendjét, amennyiben módosító javaslattal nem élnek, 
fogadják el.  
 
A bizottság a napirendet a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

1/2021. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az ülés meghívójában szereplő napirendet elfogadta. 

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 

 
Napirend:  
 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
Előterjesztő:  dr. Szép Tamás tanácsnok 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról  
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző     
 

3. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
 

4. Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
 

5. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  
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Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
 

6. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
 

7. Előterjesztés Kaposvár kulturális-közművelődési intézményhálózatának 
átalakításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
 

8. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
 

9. Előterjesztés a Baptista Tevékeny szeretet Misszió működtetésében pszichiátriai 
betegek nappali intézménye kialakításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 

 
10. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2021. évi 

munkatervéről 
Előterjesztő:  dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik:  dr. Kocsis Georgina titkár 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1. Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
Előterjesztő:  dr. Szép Tamás tanácsnok 
(Szóbeli előterjesztés.) 

  

dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy dr. Pintér Rómeó bizottsági tag képviselő 
2020.06.25. napi alpolgármesterré választását követően a jogi bizottságban is személyi változás 
következett be. Alpolgármester Úr helyett Kárpáti Tímeát választotta meg a közgyűlés a 
bizottság tagjává. Dr. Pintér Rómeó jegyzőkönyv-hitelesítő volt, dr. Giber Vilmos mellett. 
Távozásával szükség lett egy új jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására. Dr. Szép Tamás 
Kárpáti Tímea bizottsági tagot javasolta a bizottság jegyzőkönyveinek hitelesítésére.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül Kárpáti Tímeát választotta meg a bizottsági jegyzőkönyvek aláírására és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
2/2021. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kárpáti Tímeát a bizottsági jegyzőkönyvek aláírására megválasztotta.  
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2. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról  
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:          dr. Csillag Gábor jegyző     
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

Balogh Beáta igazgató az előterjesztés határozati javaslatának 2. pontjához az előterjesztő által 
támogatott módosító indítványt terjesztett a bizottság elé, mely szerint a határozati javaslat 2. 
pontjában szereplő 1 fő vezetőedző és 1 fő úszóedző álláshelyek határozott időtartam helyett 
határozatlan időtartamra kerüljenek jóváhagyásra, és kérte annak bizottsági támogatását. 
 
dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag kérdésében az álláshelyek finanszírozásának forrása 
iránt érdeklődött. 
 
Balogh Beáta igazgató válaszában elmondta, hogy a finanszírozás költségvetési forrásból 
történik.  
  
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a határozati javaslatot a 2. pontját érintő 
módosítással 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül támogatta, valamint a 
rendelettervezetet 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül támogatta, és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
3/2021. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2021.évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés 
rendelettervezetének és határozati javaslatának elfogadását támogatta azzal, hogy 
határozati javaslat 2. pontjában szereplő 1 fő vezetőedző és 1 fő úszóedző álláshelyek 
határozatlan időtartamra kerüljenek jóváhagyásra. 
 

 
3. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

dr. Máté Erzsébet bizottsági tag kérdése, hogy jelen módosítás mennyiben érinti az 
ebrendészeti telep szervezetét, működését a jövőben.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy az ebrendészeti feladatokkal változatlanul a Kutyatár 
Egyesület van megbízva; a rendeletmódosítás – az igényeknek megfelelően a terület bővítését 
célozza.  
 
dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag hozzászólásában elmondta, hogy a járványügyi 
veszélyhelyzet ideje alatt a közgyűlés különleges jogrendben működött. Kiemelte a helyi 
önkormányzatokat érintő törvényi szabályozás elavult voltát, tekintettel arra, hogy az online 
tanácskozás lehetőségét az nem biztosítja. Felvetette annak igényét, hogy Kaposvár Megyei 
Jogú Város Közgyűlése a Kormánynál jogalkotást kezdeményezzen a különleges jogrendet 
érintő jogszabályi alapok részletesebb kidolgozása érdekében.  
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dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy dr. Nadrai Norbert József hozzászólása nem 
tartozik a tárgyalt napirendi ponthoz; az önálló képviselői indítványban terjeszthető a közgyűlés 
elé.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a rendelettervezetet 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

4/2021. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 
4. Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:          dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a rendelettervezet elfogadását 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2021. (VI. 16.) 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. 

 
5. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X. 
1.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:          dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag hozzászólásában elmondta, hogy a kitüntetési rend 
bővülésével a kitüntetések rangja is csökken, és javasolta, hogy a méltó ünneplés érdekében a 
kitüntetések adományozására különleges jogrend esetén mindig azt követően kerüljön sor. Nem 
tartotta emellett szerencsésnek az új kitüntetés polgármester általi odaítélését, mivel a 
kitüntetések alapítása a közgyűlés át nem ruházható hatásköre. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a rendelettervezet elfogadását 4 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
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6/2021. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
23/1991.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
6. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a határozati javaslat elfogadását 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 

7/2021. (VI. 16.) 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 határozatjavaslatának elfogadását támogatta. 

 
7. Előterjesztés Kaposvár kulturális-közművelődési intézményhálózatának átalakításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:          dr. Csillag Gábor jegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Máté Erzsébet bizottsági tag kérdése, hogy jelen átalakítás kapcsán készült-e 
hatásvizsgálat a munkavállalók és a kultúra jövőjét illetően.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy az Együd Árpád Kulturális Központ rövid idő alatt 
a második átalakulásán megy keresztül. Az első átalakulás alkalmával a Kulturális Központ 
közalkalmazottjai a Munka Törvénykönyve hatálya alá kerültek, így ezen a téren jelen 
átalakítás révén nincs változás.  Az átalakítás kapcsán a munkavállalóknak lehetősége nyílik 
dönteni, hogy jogviszonyukat fenn kívánják-e tartani az új munkáltató kötelekében is. 
Amennyiben nem, végkielégítés illeti őket. A munkaviszony fenntartása esetén a jogszabályok 
értelmében öt éves időtartamig a közalkalmazotti státusszal járó jogosultságok illetik őket. A 
minisztérium véleményében támogatta az átalakítást.  
 
dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag hozzászólásában kiemelte a hatásvizsgálat 
fontosságát a konstrukciós átalakítást illetően, akár a szakszervezeti – és érdekképviseleti 
szervek bevonásával. 
 
Kárpáti Tímea bizottsági tag hozzászólásában elmondta, hogy a konstrukciós és szervezeti 
átalakítás nem vonja magával a szakmai színvonal törvényszerű csökkenését.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok hozzászólásában elmondta, hogy a Kulturális Központ a civil 
szervezetek bázisa is volt, ez az agora remélhetőleg színházi berkekben is adott lesz. 
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések egzakt 
kitételeket tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy milyen közművelődési szolgáltatásokat kell 
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nyújtaniuk megyei jogú városokban található kulturális központoknak. A rendeleletmódosítás 
kapcsán készült hatásvizsgálat, mely megtalálható az előterjesztésben, a kulturális élet kapcsán 
azonban a hatásvizsgálat fogalmilag nem értelmezhető.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a határozatjavaslat elfogadását 4 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül támogatta, valamint a rendelettervezetet 4 
igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül támogatta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

8/2021. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár kulturális-közművelődési intézményhálózatának 
átalakításáról szóló előterjesztés határozatjavaslatának és rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 
 

 
8. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető  
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

dr. Máté Erzsébet bizottsági tag megkérdezte, hogy a 145/2015. (IX. 10.) önkormányzati 
határozat alapján a Kaposvár, Szent Imre u. 14/C. szám alatti, a Magyar Állam részére a 
Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság elhelyezése céljából átadott területen a valóságban van-
e felépítmény.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy a tárgyi területen lévő épület felmérését a rendőrség 
saját költségére megrendelte, az folyamatban van, annak elkészültével kerül fel az épület az 
ingatlannyilvántartásba. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a határozatjavaslat elfogadását 4 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 

9/2021. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló előterjesztés 
határozatjavaslatának elfogadását támogatta. 

 
9. Előterjesztés a Baptista Tevékeny szeretet Misszió működtetésében pszichiátriai 
betegek nappali intézménye kialakításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:          dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a határozatjavaslat elfogadását 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
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10/2021. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Baptista Tevékeny szeretet Misszió működtetésében pszichiátriai 
betegek nappali intézménye kialakításáról szóló előterjesztés 
határozatjavaslatának elfogadását támogatta. 

 
10. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2021. évi 
munkatervéről 
Előterjesztő:  dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik:  dr. Kocsis Georgina titkár 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékleteként csatolva. 

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a határozatjavaslatot 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

11/2021. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a bizottság 2021. évi munkatervét a melléklet szerint elfogadta. 

 
Felelős:        dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködő:     dr. Kocsis Georgina titkár 
Határidő:       közlés (azonnal) 

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

 
   K.m.f. 
 
 
 
 
 
dr. Szép Tamás   Kárpáti Tímea  
 tanácsnok        tanácsnok 
  
 


