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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. november 18. napján a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 1. emelet T/103. számú tárgyalójában megtartott rendes, nyílt üléséről. 
 
Megjelentek: 
A megjelent bizottsági tagok és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként 

csatolt jelenléti ív tartalmazza.  

 
Dr. Szép Tamás tanácsnok a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 7 tagja közül 
7 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-III. negyedévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításhoz fűzött képviselői kiegészítő indítvány, a Kaposvári 
Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződésének meghosszabbításáról szóló 
előterjesztés, az egyéb vagyonhasznosítási ügyekről szóló előterjesztés és a helyi 
népszavazásról szóló 25/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
képviselői előterjesztés.  
 
A bizottság az ülés napirendjét a fenti módosításokkal 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

37/2021. (XI. 18.) 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-III. negyedévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításhoz fűzött képviselői módosító indítványt, a 
Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződésének meghosszabbításáról 
szóló előterjesztést, az egyéb vagyonhasznosítási ügyekről szóló előterjesztést és a 
helyi népszavazásról szóló 25/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló képviselői előterjesztést.  

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 

 
Napirend:  
 
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításhoz fűzött képviselői módosító indítvány 
Előterjesztő:   dr. Nadrai Norbert József képviselő 
 
2.  Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester   
Közreműködik:   dr. Csillag Gábor jegyző 
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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. Csillag Gábor jegyző   
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
 
4. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző   
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
 
5. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:    dr. Csillag Gábor jegyző   
Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 
 
6. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 
5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő:    dr. Csillag Gábor jegyző   
Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 
 
7. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:    dr. Csillag Gábor jegyző   
Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 
 
8. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodás módosításáról  
Előterjesztő:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
 
9. Előterjesztés a Tudományos Életért Közalapítvány alapítói jogainak átvételéről és a 
kuratórium elnökének személyéről 
Előterjesztő:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
 
10. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 
alapítványok alapító okiratainak módosításáról 
Előterjesztő:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
 
11. Előterjesztés a települések Kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról, az 
iskolaorvosi körzetek átalakításáról, valamint az ezekhez kapcsolódó egészségügyi 
alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő:    dr. Csillag Gábor jegyző  
Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
 
12. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit és a településkép védelmét érintő 
döntésekről 
Előterjesztő:    Szita Károly polgármester  
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Közreműködik:   Boa Árpád városi főépítész 
 
13. Előterjesztés a Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződésének 
meghosszabbításáról 
Előterjesztő:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:   Kovács Katalin igazgató 
 
14. Előterjesztés az egyéb vagyonhasznosítási ügyekről  
Előterjesztő:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
 
15. Előterjesztés a helyi népszavazásról szóló 25/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Előterjesztő:   dr. Nadrai Norbert József képviselő  
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Képviselői módosító indítvány az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez 
Előterjesztő:   dr. Nadrai Norbert József képviselő   
(A képviselő módosító indítványt a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

  

Dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag ismertette a módosító indítvány tartalmát. 
Elmondta, hogy indítványát az idei év szeptemberében már benyújtotta, de előszőr a tavalyi év 
szeptemberében. Aktualitását hangsúlyozta a kérdésnek, a tesztelési hiányosságokra felhívva a 
figyelmet, ugyanis az oltás a fertőzés továbbadásától nem véd meg.  
 
Dr. Máté Erzsébet bizottsági tag kérdése, hogy a koronavírus járvány mennyi kiesést okozott 
a helyi költségvetésben. 
 
Balogh Beáta gazdasági igazgató válaszában kifejtette, hogy a viszonyítási alap függvénye a 
válasz. 2020-as évet már érintette a járvány, így a 2019. évtől tudunk kiindulni. A 2020. évi 
tervezett előirányzatok meghatározásakor ennek megfelelően már várható bevételkieséssel 
számoltunk. Helyi iparűzési adó tekintetében 2019. évben volt egy 3.7 milliárdos adóbevétel, 
ehhez képest idei évben a 3 milliárdot már meghaladtuk, ez lehet egy viszonyszám. 
Általánosságban elmondható a bevételkiesés a gazdasági társaságok körében is, például a 
közösségi közlekedés terén tartós húsz százalékos bevételcsökkenés mutatkozik.   
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok hozzászólásában elmondta, hogy a tesztelés önmagában nem véd 
meg a vírusfertőzéstől, az oltás enyhíti a lefolyását. 
 
Dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag hozzászólásában elmondta, hogy a vírust a karantén 
állítja meg, a tesztelés a karantén szükségességének megállapításához szükséges. 
 
Dr. Máté Erzsébet bizottsági tag hozzátette, hogy az oltások hatásossága is kérdéses, azok 
hatékonysága már fél év elteltével se mutatható ki, így a tesztelés mégiscsak szükséges lehet.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a képviselői módosító indítványt 2 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással nem támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
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38/2021. (XI. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez fűzött 
képviselői módosító indítványt nem támogatta.  

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi 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 5 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül támogatta, az előterjesztés rendelettervezetét 
5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

39/2021. (XI. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
kiegészített határozati javaslatának és 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. Csillag Gábor jegyző   
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztéshez 
módosító indítványt nyújtott be. Ismertette a módosító indítványa lényegét, mely szerint a 
fecskeházak bérlőinek kijelölése ezentúl ne a MATE főigazgatójának javaslatára történjen a 
szabályozás szerint sem, ugyanis a gyakorlatban ez már egy régóta nem élő jogszabály.  
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok kérdezte, hogy működött eddig a fecskeház bérlőinek kijelölése. 
 
Dr. Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta, hogy 35 év alatti pályakezdők, egyetemisták 
kaphatnak ott elhelyezést. A módosító indítvány egy finomítást tartalmaz, gyakorlati 
jelentőséggel nem bír. Amennyiben az egyetem részéről érkezik javaslat, azt természetesen 
mérlegeli a Népjóléti Bizottság.  
 
Sovány Tamás Tiborné Varga Anita irodavezető megerősítette a dr. Csillag Gábor jegyző 
által elmondottakat.  
 
További hozzászólás nem lévén a bizottság a képviselői módosító indítvánnyal az 
előterjesztésben szereplő határozatjavaslat és rendelettervezet elfogadását 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta azzal, hogy a képviselői módosító indítvány 
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tekintetében a határozati arány 6 igen, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás volt, majd az alábbi 
határozatot hozta: 
 
  40/2021. (XI. 18.) 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 a képviselői módosító 
indítvánnyal támogatta.  

 
4. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző   
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy díjemelésre a veszélyhelyzet ideje alatt nincs 
lehetőség, emellett technikai jellegű módosítások szerepelnek az előterjesztésben.  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta, az előterjesztés rendelettervezetét 7 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta:  
 

41/2021. (XI. 18.) 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 határozati javaslatának és 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
5. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:    dr. Csillag Gábor jegyző   
Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy díjemelésre a veszélyhelyzet ideje alatt ebben az 
esetben sincs lehetőség. 
 
További hozzászólás, kérdés nem lévén a bizottság az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

42/2021. (XI. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) 
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önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
6. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 
5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő:    dr. Csillag Gábor jegyző   
Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy díjemelésre a veszélyhelyzet ideje alatt ebben az 
esetben sincs lehetőség. 
 
További hozzászólás, kérdés nem lévén a bizottság az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

43/2021. (XI. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 
5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
7. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:    dr. Csillag Gábor jegyző   
Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy díjemelésre a veszélyhelyzet ideje alatt ebben az 
esetben sincs lehetőség, de támogatás szükséges a stabil működéshez. 
 
További hozzászólás, kérdés nem lévén a bizottság az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

44/2021. (XI. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

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

 
8. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodás módosításáról  
Előterjesztő:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy továbbra is megéri társulásban működtetni az 
intézményt. 
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További hozzászólás, kérdés nem lévén a bizottság az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

45/2021. (XI. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodás módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
9. Előterjesztés a Tudományos Életért Közalapítvány alapítói jogainak átvételéről és a 
kuratórium elnökének személyéről 
Előterjesztő:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy a Rippl-Rónai Ödön Művészeti Közalapítvány 
esetében történt még alapítói jog átvétel az SZGYF-től az Önkormányzat részéről, most a 
Tudományos Életért Közalapítvány került erre a sorsra, hogy életet leheljünk bele, új vezetővel 
az élen. 
 
További hozzászólás, kérdés nem lévén a bizottság az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 46/2021. (XI. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Tudományos Életért Közalapítvány alapítói jogainak átvételéről és a 
kuratórium elnökének személyéről szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
10. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 
alapítványok alapító okiratainak módosításáról 
Előterjesztő:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy összes alapítvány tekintetében a változásokat, 
hiányokat, módosításokat vezettünk át, amik az elmúlt egy évben keletkeztek.  
 
Dr. Giber Vilmos bizottsági tag javasolta, hogy a Mártírok és Hősök Közalapítvány esetében 
a kuratórium a jövőben a tagjai közül alelnököt és titkárt választhasson. Alelnöknek Pintér 
Zoltánt, titkárnak Koppány Zoltánt javasolja. A módosítások az előterjesztésben korrigálásra 
kerülnek, kérte a bizottságot, hogy ennek tudatában szavazzon.  
További hozzászólás, kérdés nem lévén a bizottság az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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47/2021. (XI. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 
alapítványok alapító okiratainak módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
11. Előterjesztés a települések Kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról, az 
iskolaorvosi körzetek átalakításáról, valamint az ezekhez kapcsolódó 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 remélhetőleg a közgyűlés napjáig megérkezik az 
OKFŐ véleménye, amennyiben nem, az előterjesztés első részéről nem fog tudni dönteni a 
közgyűlés. Az iskolaorvosi körzetek átalakításával megoldódna a probléma, ami az utóbbi 1-
1,5 évben generálódott.  
 
Dr. Máté Erzsébet bizottsági tag kérdésére dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy az 
átalakításra azért kerül sor, mert lehetőségünk nyílt arra, hogy egészségügyi szolgálati 
jogviszony keretében történjen a feladatellátás bizonyos körzetekben. Ez az önkormányzatnak 
jó, mert 100%-os központi bértámogatást kapnak az orvosok, így nem az önkormányzat 
finanszíroz. Ellátás nélkül nem marad intézmény.  
 
További hozzászólás, kérdés nem lévén a bizottság az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta, az 
előterjesztés rendelettervezetét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 48/2021. (XI. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

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

 
12. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit és a településkép védelmét érintő 
döntésekről 
Előterjesztő:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:   Boa Árpád városi főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

Halászné Jakab Eszter főépítészi munkatárs elmondta, hogy a 2. verziót kell tárgyalnia a 
bizottságnak jelen előterjesztés kapcsán. Tartalmilag plusz, hogy egy módosítási igény merült 
fel a füredi úti faapríték vagy biomassza üzem létrehozása kapcsán, mivel telekosztás miatt 
kellene a telekminimumot csökkenteni.  
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Dr. Szép Tamás tanácsnok kérdése, hogy két térképváltozat volt a Jókai liget kapcsán 
becsatolva, ezt miképp kell értelmezni. 
 
Halászné Jakab Eszter főépítészi munkatárs válaszában elmondta, hogy a határozati 
javaslathoz és a rendelettervezethez is tartozik egy melléklet, a térképek közötti különbség, 
hogy az egyik, a szerkezeti terv területi felhasználást, területi színeket határoz meg, a 
szabályozási terv pedig ehhez képest részletesebb.  
 
További hozzászólás, kérdés nem lévén a bizottság az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta, az 
előterjesztés rendelettervezetét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 

49/2021. (XI. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Településrendezési eszközeit és a településkép védelmét érintő 
döntésekről szóló előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 

 
13. Előterjesztés a Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződésének 
meghosszabbításáról 
Előterjesztő:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:   Kovács Katalin igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
További hozzászólás, kérdés nem lévén a bizottság az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással támogatta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

50/2021. (XI. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződésének 
meghosszabbításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta. 

 
14. Előterjesztés az egyéb vagyonhasznosítási ügyekről  
Előterjesztő:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
Dr. Máté Erzsébet bizottsági tag kérdése, hogy az új piacnál, hogy alakultak a bérleti díjak, 
mert keveselli. 
 
Balogh Beáta igazgató válaszában elmondta, hogy az új piac megépülésénél a testület döntött 
a bérleti díjról, akkor 11 millió forint volt, ez most is ugyanennyi, ha a kettőt összeadjuk, tehát 
nem változtattunk. Földterület-bérletről van szó, van egy régi piacrész és egy új piacrész. A 
testület döntött arról, hogy a Nagy Piac Kft. fogja üzemeltetni az újonnan épült piac – és 
vásárcsarnokot. A bérleti díj minden évben az éves infláció mértékével módosul.  
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Dr. Szép Tamás tanácsnok kérdése, hogy a csereszerződéssel érintett ingatlanok hol vannak. 
 
Balogh Beáta igazgató válaszában elmondta, hogy az egyik az Iparos utcában, a másik pedig 
a Cseri parkban található. Az Iparos utcában lévő üres állami tulajdonú ingatlan – amin nincs 
felépítmény – a Magyar Cukormanufaktúrával van átellenben. Birtokátruházás akkor történik 
meg, ha az MNV Zrt. az ingatlan értékkülönbözet értékét megtéríti az Önkormányzatnak.  
 
További hozzászólás, kérdés nem lévén a bizottság az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással támogatta és az 
alábbi határozatot hozta: 
  

51/2021. (XI. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az egyéb vagyonhasznosítási ügyekről szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
15. 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 kifejtette, hogy bár a Parlament hozott egy 
törvénymódosítást, ez nem érinti a helyi népszavazást, mint közvetlen hatalomgyakorlást. 
Aránytalan az országos népszavazás és a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
aláírások száma. Nem először javasolja, hogy a 25%-ot 10%-ra csökkentsük. 
 
Dr. Máté Erzsébet bizottsági tag elmondta, hogy véleménye szerint is indokolt lenne lejjebb 
vinni a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges arányt, hogy az emberek nagyobb 
kedvet kapjanak hozzá. 
 
Dr. Kovács Dániel Pál bizottsági tag hozzátette, hogy az érdektelenség is egy válasz.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság az előterjesztésben szereplő rendelettervezet 
elfogadását 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem támogatta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

52/2021. (XI. 18.) 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.  
 

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

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