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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 24. napján a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 1. emelet T/103. számú tárgyalójában megtartott rendkívüli 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 
5 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes, majd felkérte a bizottság tagjait, hogy a 
kiküldött meghívóban foglalt napirendet fogadják el, amennyiben módosító javaslattal nem 
élnek. 
 
A bizottság az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

53/2021. (XI. 24.) 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. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
 
2. Előterjesztés a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság alapításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 
3. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 
Napirend tárgyalása: 
1. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
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Dr. Szép Tamás tanácsnok a napirendi pont kapcsán elmondta, hogy az előterjesztéshez dr. 
Nadrai Norbert József képviselő rendeletmódosító indítványt terjesztett elő, melyet korábban is 
benyújtott már a Közgyűlésnek. A módosító indítványról is szavaznia kell a bizottságnak.  
 
Dr. Csillag Gábor jegyző az előterjesztés kapcsán elmondta, hogy a parkolódíjak nem 
kerülnek emelésre. Emellett egy jogszabályszerkesztési hiba kerül kijavításra, ugyanis a dr. 
Böszörményi-Nagy Géza utcai sorompóval ellátott parkolóban fizikailag nem lehet zöld 
rendszámmal ellátott gépjárművel ingyenes parkolni, mivel a sorompó miatt a parkolóba 
behajtani parkolójegy-váltás nélkül nem lehet.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a képviselői módosító indítványt igenlő 
szavazat nélkül, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem támogatta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

54/2021. (XI. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága dr. Nadrai Norbert József képviselőnek a fizetőparkolók üzemeltetéséről 
szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez fűzött rendeletmódosító 
indítványát nem támogatta.  

 
A bizottság a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetét 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta:  
 

55/2021. (XI. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását 
támogatta.  

 
2. Előterjesztés a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság alapításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Vikár Béla meghívott bemutatkozása során elmondta, hogy politológus végzettséggel 
rendelkezik, emellett idegenvezetői szakképesítést szerzett angol nyelven. A politológiától 
eltávolodva pénzügyi területen helyezkedett el ügyvezetőként egy társas kft.-nél. Ezt követően 
autólízingekkel foglalkozott, majd a területfejlesztés irányába ment, pályázatos munkák 
keretében projektmanagerként. Jelenleg a Digitális Jólét Nonprofit Kft.-nél dolgozik 
projektvezetőként.  
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok hozzászólásában hangsúlyozta a turisztikai ágazat fejlesztésének 
fontosságát. Kaposvárnak, a Zselicnek és a Somogynak rendkívül sok további lehetősége van, 
amik kiaknázásra várnak. Ez közös érdekünk. Elmondta, hogy a Kaposvári Turisztikai 
Marketing Nonprofit Kft.-t létrehozó tagok köréből hiányolt még másokat is.  
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További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a Kaposvári Turisztikai Marketing 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta:  
 

56/2021. (XI. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság alapításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta.  

 
3. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

Dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy idén sem lehet emelni az adókat a veszélyhelyzetre 
való tekintettel.  
 

További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2021. (XI. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

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

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

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


