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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2021. szeptember 16. napján a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 1. emelet T/103. számú tárgyalójában megtartott nyílt 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, majd a 
bizottság tagjai köszönetüket fejezték ki dr. Farkas Edit aljegyző asszonynak közelgő nyugdíjba 
vonulása kapcsán.  
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 7 tagja közül 
6 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes, majd felkérte a bizottság tagjait, hogy az 
ülés napirendjére a kiküldött meghívóban foglaltakon túl az alábbi napirendi pontokat vegyék 
fel: az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési 
rendelet módosításhoz fűzött képviselői kiegészítő határozati javaslat, a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelet módosítását több ponton törvénysértőnek minősített, közjogilag érvénytelen 
20/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló polgármesteri 
előterjesztéshez csatlakozó képviselői előterjesztés, és a helyi népszavazásról szóló 
25/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló képviselői előterjesztés.  
 
A bizottság az ülés napirendjét a fenti módosításokkal 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2021. (IX. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága felvette napirendjére a meghívóban kiküldött napirendi pontokon túl az 
önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési 
rendelet módosításhoz fűzött képviselői kiegészítő határozati javaslatot, a 
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 
17.) önkormányzati rendelet módosítását több ponton törvénysértőnek minősített, 
közjogilag érvénytelen 20/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
szóló polgármesteri előterjesztéshez csatlakozó képviselői előterjesztést és a helyi 
népszavazásról szóló 25/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló képviselői előterjesztést.  

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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Napirend:  
 
1. Képviselői kiegészítő határozati javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításhoz  
Előterjesztő:   dr. Nadrai Norbert József képviselő  

 
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és 

a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző  

 
3. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 

6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
4. Csatlakozó képviselői előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítását több 
ponton törvénysértőnek minősített, közjogilag érvénytelen 20/2019. (X. 31.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló polgármesteri előterjesztéshez  

Előterjesztő:   dr. Nadrai Norbert József képviselő  
 

5. 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 
 

6. Előterjesztés a Kaposvári Bajcsy - Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 
névváltoztatásáról 

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

7. Előterjesztés Orci, Zimány, Patalom, Magyaregres, Kaposújlak településekkel 
kötött óvodai feladatellátási szerződések módosításáról 

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

 
8. Előterjesztés a települések kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról, 

valamint az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29. 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 

 
9. Előterjesztés a helyi népszavazásról szóló 25/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 Előterjesztő: dr. Nadrai Norbert József képviselő 
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Bizottsági hatáskörű ügy: 
 

10. Tájékoztatás a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány működéséről 
Előterjesztő:   Dér Tamás alpolgármester 
Közreműködik:  Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
11. Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

Előterjesztő:   dr. Szép Tamás tanácsnok  
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 

 
12. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. évi munkatervéhez 

(szóbeli) 

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

 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Képviselői kiegészítő határozati javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. 
félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításhoz  
Előterjesztő:   dr. Nadrai Norbert József képviselő   
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

  

Dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag ismertette a módosító indítvány tartalmát. 
Elmondta, hogy határozati javaslata ugyanazt a három pontot tartalmazza, melyet tavaly, a 
második járványhullám során is benyújtott módosító indítvány formájában. Javasolja a 
Közgyűlésnek 250.000.000.- Ft-os keret elkülönítését Covid 19- tesztelés céljára és az összeget 
a Magyar Állammal megtérítetni. A tesztelés sorrendiségének megállapítása érdekében 
indítványozza az önkormányzat népegészségügyi szervvel történő együttműködését.   
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a határozati javaslatot 2 igen szavazattal, 4 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 

20/2021. (IX. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításhoz fűzött képviselői kiegészítő határozati javaslat 
elfogadását nem támogatta.  

 
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:          dr. Csillag Gábor jegyző  
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 4 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül támogatta, az előterjesztés rendelettervezetét 
5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot 
hozta:  
 



4 

 

 
 

21/2021. (IX. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának és 
rendelettervezetének elfogadását támogatta.  

 
3. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy egy Népjóléti Bizottsági kezdeményezés 
eredményeként született meg az előterjesztés. Jelen módosítással azokat a táplálékallergiával 
küzdő személyeket támogatnánk, akik különböző okoknál fogva adó- vagy egyéb 
kedvezményre nem jogosultak.  
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok kérdése, hogy a támogatás jogosultsági időszakát miként kell 
érteni.  
 
Dr. Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta, hogy a rendelet értelmében évente három 
alkalommal lehet támogatást igényelni, támogatási időszakonként 10.000.- Ft értékben.  
 
Dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag hozzászólásában elmondta, hogy a 2020. évben 
kérte a Népjóléti Bizottságot, hogy az előterjesztésben szereplő kérdéskörre figyelmet 
fektessenek. Emellett felhívta a tagok figyelmét arra, hogy a jogi bizottság régi hagyománya 
szerint a kiemelkedő minőségű előterjesztés készítőjének elismerésüket szokták kifejezni, 
tegyenek most is így. Jelen előterjesztés érdemei között hangsúlyozta annak nívós mivoltát, az 
előterjesztés elkészítése során véghez vitt kutatómunkát.  
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok hozzászólásában szintén elismerte az előterjesztés előre mutató 
mivoltát, tekintve az ételallergiával küzdő lakosság többletkiadásait. Kifejtette, hogy az 
előterjesztéssel kapcsolatos bizottsági támogatással egyetért, mindamellett felhívta a bizottsági 
tagok figyelmét arra a körülményre, hogy általánosságban elmondható, miszerint a Hivatal 
részéről egy előterjesztés elkészítése sok munkát, erőfeszítést igényel.  
 
További hozzászólás nem lévén a bizottság az előterjesztésben szereplő rendelettervezet 
elfogadását 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

22/2021. (IX. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendelettervezetének elfogadását támogatta.  
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Az előterjesztésben szereplő rendelettervezetről történő határozathozatalt követően a bizottság 
6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

 23/2021. (IX. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Sovány Tamás Tiborné Varga Anita szociális irodavezető speciális 
diétára szorulók támogatási rendszerének kidolgozásáért való munkájának 
elismerését támogatva az alábbi határozati javaslat elfogadását terjeszti a 
Közgyűlés elé: 

 
Határozati javaslat: 
A Közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki Sovány Tamás Tiborné Varga Anita 
szociális irodavezető részére a speciális diétára szorulók támogatási rendszerének 
kidolgozásáért. 
Felelős:   Szita Károly 
Közreműködik:  Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
Határidő:   azonnal 

 
Sovány Tamás Tiborné Varga Anita az ülésteremből távozott. 
 
4. Csatlakozó képviselői előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítását több ponton 
törvénysértőnek minősített, közjogilag érvénytelen 20/2019. (X. 31.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatáról szóló polgármesteri előterjesztéshez  
Előterjesztő:   dr. Nadrai Norbert József képviselő  
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag a szavazás sorrendjét tekintve javasolta, először az 
előterjesztésben szereplő „A” verzióról, majd azt követően a „B” verzióról szavazzon a 
bizottság.  
 
Dr. Csillag Gábor jegyző az előterjesztésben található rendelettervezettel kapcsolatosan 
észrevételezte az alábbiakat. A rendelettervezet 1.§-ának bevezető rendelkezésében foglaltak 
értelmezhetetlenek, ugyanez mondható el a rendelettervezet 3.§-ában foglaltakra; helyesen a 
34.§ a (2) bekezdéssel egészül ki. A 8.§-ban foglaltakat az alcím alá besorolni ellentétes a 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 41.§-ával, így ezt 
mindenképpen orvosolni kell. A rendelet közjogi érvénytelenségét semmi nem állapította meg, 
ezért a rendelettervezet 8.§-a, ami visszamenőleges hatályú rendelkezést tartalmaz, szintén 
törvényességi aggályt vet fel.  
 
Dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag viszontválaszában elmondta, hogy a jogbiztonság 
elve úgy érvényesül, hogyha a helyi jogalkotó hoz egy rendeletet és annak bármilyen 
törvénysértő paxusa van; a kormányhivatal köteles azt felülvizsgálni és a Kúriához fordulni a 
közjogi érvénytelenség megállapítása érdekében.  A kormányhivatal az alapvető jogok 
biztosának törvényességi felhívására adott szakmai segítségnyújtást, ami a jogalkalmazást és 
nem a jogalkotást segíti.  A közjogi érvénytelenség orvoslásának nem ez a módja, hanem a 
felülvizsgálati eljárás lefolytatása, melynek eredményeként a Kúria megsemmisíti a 
törvénysértő rendeletet. Probléma, hogy a képviselők közvetlenül nem fordulhatnak a 
Kúriához, még kisebbségvédelmi szabályok sem adnak erre lehetőséget. A visszamenőleges 
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hatállyal kapcsolatban jelezte, hogy visszamenőleges hatállyal kötelezettséget és magatartás 
jogellenességét megállapítani érvényesen nem lehet, de jogot - például nyugdíjemelést- meg 
lehet állapítani visszamenőleges hatállyal is. Indítványát mindezek alapján változatlanul 
fenntartja. Végül hangsúlyozta, hogy a közjogi érvénytelenség oka abban áll, hogy a jogszabály 
hatálybalépésének időpontja nem eshet korábbra, mint a kihirdetés időpontja.  
 
Dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy dr. Nadrai Norbert József a Hivatal által készített 
rendeletről, míg ő maga a képviselő úr által előterjesztett rendelettervezetről beszélt. Előadta, 
hogy a képviselő úr által előterjesztett rendelettervezet több ponton ellentétes a 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelettel, emellett elmondta, hogy a 
mellékletben említett „képviselői alapdíj” fogalmát a Mötv. nem ismeri; csak a képviselői 
tiszteletdíj törvényi fogalmát.  
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok hozzátette, hogy a Kúria nem állapította meg a közjogi 
érvénytelenséget és nem semmisítette meg az eredeti Közgyűlési SZMSZ -rendeletet.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság az előterjesztésben foglalt rendelettervezet 
„A” verziója tekintetében 2 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül, a rendelettervezet „B” 
verziója tekintetében 0 igen, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással döntött arról, hogy az 
előterjesztés elfogadását nem támogatja és az alábbi határozatot hozta: 
 

24/2021. (IX. 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 módosítását több ponton 
törvénysértőnek minősített, közjogilag érvénytelen 20/2019. (X. 31.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló polgármesteri előterjesztéshez 
fűzött képviselői párhuzamos előterjesztés rendelettervezetének elfogadását nem 
támogatta. 

 
5. 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. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy az előterjesztés tartalmilag a képviselői 
tiszteletdíjakra vonatkozó változtatásokra vonatkozik. Kiemelte, hogy az alapvető jogok biztosa 
személy szerint őt kereste meg levelével, azzal kapcsolatban, hogy vizsgálják meg a rendelet 
megfelelőségét, hivatkozva egy Alkotmánybírósági határozatra. Az említett levélből kitűnik, 
hogy az elmúlt húsz évben nem felelt meg a Közgyűlési SZMSZ-rendelet érintett szakasza az 
Alkotmánybírósági határozatban foglaltaknak. Nem az alkotmánysértő, hogy különböző 
mértékben került megemelésre a bizottsági tagok tiszteletdíja, hanem az, hogy nem azonos 
mértékű díjat kap az önkormányzati képviselő bizottsági tag és a nem képviselő bizottsági tag.  
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok kérdése, hogy a hatálybalépés időpontja miért pont 23:00 órára 
esik.  
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Dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy egy hibát úgy tudunk korrigálni, ha hatályon kívül 
helyezzük a korábbi módosítást, így gyakorlatilag egy órára áll vissza az eredeti rendelet, majd 
azt követő napon hatályba tud lépni a rendelet többi része.  
 
További hozzászólás nem lévén a bizottság az előterjesztésben szereplő rendelettervezet 
elfogadását 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

25/2021. (IX. 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. 

 
6. Előterjesztés a Kaposvári Bajcsy - Zsilinszky Utcai Központi Óvoda névváltoztatásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:          dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy a jövőben egy rendkívüli ülés keretében 
szoboravatás kapcsán is döntést kell hozni.  
 
További hozzászólás, kérdés nem lévén a bizottság az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül támogatta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

26/2021. (IX. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Bajcsy - Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 
névváltoztatásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta.  

 
7. Előterjesztés Orci, Zimány, Patalom, Magyaregres, Kaposújlak településekkel kötött 
óvodai feladatellátási szerződések módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:          dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Hozzászólás, kérdés nem lévén a bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 27/2021. (IX. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Orci, Zimány, Patalom, Magyaregres, Kaposújlak településekkel kötött 
óvodai feladatellátási szerződések módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 
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8. Előterjesztés a települések kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról, 
valamint 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 közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy nagyobb számban csatlakoznak települések a 
szolgáltatáshoz, mint az korábban jellemző volt. Közel 190 településről érkeztek fogászati 
ügyeleti ellátásra betegek.  
 
Dr. Máté Erzsébet bizottsági tag kérdése, hogy nem lett volna-e célszerű megoldani ezt a 
helyzetet nem megyeszékhely-centrikusan, hanem egyéb módon, mely nem jár ennyi utazással 
a betegek részéről.  
 
Dr. Csillag Gábor jegyző kifejtette, hogy az egész megyében nincs fogászati ügyelet, csak 
Siófokon fog épülni. A települések maguk döntenek csatlakozási szándékukról. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 6 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül támogatta, az előterjesztés rendelettervezetét 
6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

28/2021. (IX. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a települések kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról, 
valamint az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29. 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
és rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
Balogh Beáta az ülésteremből távozott. 
 
9. Előterjesztés a helyi népszavazásról szóló 25/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Előterjesztő: dr. Nadrai Norbert József képviselő 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

Dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag előterjesztéséhez hozzáfűzte, hogy Kaposváron 
helyi népszavazást a választópolgárok 25%-a kezdeményezhet, ennek a törvényi maximumhoz 
kötése kicsit magas. Javasolja, hogy a választópolgárok 10%-a kezdeményezhessen 
népszavazást.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság az előterjesztésben szereplő rendelettervezet 
elfogadását 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül nem támogatta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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29/2021. (IX. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a helyi népszavazásról szóló 25/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló képviselői előterjesztés rendelettervezetének elfogadását nem 
támogatta.  

 
 
Bizottsági hatáskörű ügy: 
 
10. Tájékoztatás a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány működéséről 
Előterjesztő:   Dér Tamás alpolgármester 
Közreműködik:          Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékleteként csatolva. 

 

dr. Farkas Edit aljegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az alapítvány működik, a 
rendőrséggel fennálló kapcsolat a jövőben is eredményes is lehet, akárcsak a múltban, amikor 
is pályázatokon az alapítvány sikerrel vett részt.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a beszámolót 6 igen szavazattal, 0 nem 
szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2021. (IX. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány 2020. évi működéséről 
szóló beszámolóját elfogadta. 
Felelős:   dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:   azonnal  

 
 
11. Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
Előterjesztő:   dr. Szép Tamás tanácsnok  
Közreműködik:          dr. Gróf Regina irodavezető 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékleteként csatolva. 

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a tájékoztatást 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 
és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

31/2021. (IX. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
Felelős:   dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető  
Határidő:   azonnal 
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12. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. évi munkatervéhez 
(szóbeli) 

Előterjesztő:  dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik:  dr. Kocsis Georgina titkár 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

32/2021. (IX. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. évi munkatervéhez 
javaslatot nem tesz. 

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

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


