
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2021. december 16. napján a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 1. emelet T/103. számú tárgyalójában a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottsággal, valamint az Ifjúsági és Sport Bizottsággal közösen 
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 7 
fő jelen van, így a rendkívüli bizottsági ülés határozatképes. Kérte a bizottság tagjait, hogy a 
kiküldött meghívóban foglalt napirendet fogadják el, amennyiben módosító javaslattal nem 
kívánnak élni. 
 
A bizottság az ülés napirendjét – módosító javaslat nem lévén – 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
58/2021. (XII. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a rendkívüli ülés meghívóban szereplő napirendjét elfogadta. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 

 
Napirend:  
 
1. Előterjesztés Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a „Megújuló 

energiát termelő rendszer és energiaközösség létrehozása Kaposváron” projekt 
megvalósítása kapcsán 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 

 
2. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában röplabda szakosztály 

indításáról, valamint az intézmény alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 

 
3. Előterjesztés az illetményalap emeléséről és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
                      dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
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4. Előterjesztés a Csiky Gergely Színházért Alapítvány kuratórium elnökének 

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

5. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 
6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Kovács Katalin igazgató 

 
 
Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Előterjesztés Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a „Megújuló 

energiát termelő rendszer és energiaközösség létrehozása Kaposváron” projekt 
megvalósítása kapcsán 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a testület a határozati javaslat elfogadását 5 igen szavazattal, 
2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta: 

 
59/2021. (XII. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a „Megújuló 
energiát termelő rendszer és energiaközösség létrehozása Kaposváron” projekt 
megvalósítása kapcsán című előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta. 

 
 
2. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában röplabda szakosztály 

indításáról, valamint az intézmény alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy a Röplabda Akadémia megszűnik -e ezzel 
és átveszi -e a szerepét a Sportiskola Röplabda Szakosztálya? Megjegyezte, hogy a 
játékosok között U21-es korosztály is szerepel, ők már igazából felnőttek, megkérdezte, 
hogy kapnak -e támogatást? 
 
dr. Máté Erzsébet bizottsági tag megkérdezte, hogy az előterjesztésben a kiadások között 
szereplő 19 millió Ft-ot ki fizeti? 
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Dér Tamás alpolgármester elmondta, hogy a Röplabda Akadémián tapasztalt problémák 
miatt született meg az a javaslat, hogy a röplabda utánpótlás kerüljön vissza oda, ahonnét 
indult, hiszen 35 éven keresztül a Sportiskolához tartozott. A döntést követő hetekben derül 
majd ki, hogy ki „megy át” a Sportiskolába, és a TAO pályázatot csak ezután tudja beadni 
az intézmény. U21-es korosztály más sportágaknál is van, ők utánpótlás sportolók, nem 
kapnak támogatást. Az előterjesztésben a személyi kiadásoknál szereplő 19 millió Ft-ot a 
város fizeti. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság a határozati javaslat elfogadását 5 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
60/2021. (XII. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában röplabda szakosztály 
indításáról, valamint az intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 
3. Előterjesztés az illetményalap emeléséről és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
                      dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy az előterjesztéshez dr. Nadrai Norbert 
képviselő úr adott be módosító javaslatokat, egyet a határozathoz, kettőt a rendelethez, 
mindhárom a honlapon megtalálható. Megkérdezte a jegyzőt, hogy kívánja -e kiegészíteni 
az előterjesztést? 

 
dr. Csillag Gábor jegyző nem kívánt kiegészítést tenni. Az előterjesztést változatlan 
formában javasolta elfogadni. Elmondta, hogy ez a polgármesteri ígéret szerint egy hosszú 
távra szóló bérfejlesztési folyamat első állomása. 

 
dr. Nadrai Norbert képviselő ismertette a módosító indítványait és kérte azok elfogadását.  
Emlékeztetett, hogy már kétszer nyújtott be módosító indítványt a megválasztása óta az 
illetményalap emelésével kapcsolatban. 2019-ben az illetményalap elfogadásával 
egyidőben csökkent az illetmény-kiegészítés. Azért javasolta az 55 ezer forintos 
illetményalapot, mert nagyon hosszú idő óta ezen a téren nem volt emelés. A 
kormányhivatalban egy ügyintéző százezer forinttal többet keres. Az otthoni 
munkavégzéssel kapcsolatban fontosnak tartotta eldönteni, hogy melyek azok a 
munkakörök, feladatok, amelyek otthonról is elláthatók és szükségesnek tartotta egy 
minimum létszám meghatározását a jelenlétes munkavégzés esetén. 
 
Horváth Krisztián bizottsági tag megkérdezte, hogy történt vizsgálat arra vonatkozóan, 
hogy más hasonló nagyságrendű városnál mennyi az illetményalap? Rámutatott, hogy a 
január 1-től hatályba lépő, elfogadott béremelés legkisebb mértéke a polgármestereknél 
41%. Véleménye szerint a beugró bér bruttó 400 ezer forint.  
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A magasabb béreket fontosnak tartotta különösen a fiatal szakemberek megtartása miatt. 
Megkérdezte, hogy történt -e elemzés a különböző illetményalapok költségvetési hatására 
vonatkozóan? 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy az otthoni munkavégzés során mi a 
jelenlegi gyakorlat? 
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy a megyei jogú városoktól rendelkeznek 
kimutatással az illetményalap és az illetménykiegészítés összege tekintetében, ezt 
polgármester úr is figyelembe vette a döntés kialakítása során. A kiadások vizsgálata a 
polgármester felé letett különböző illetményalap javaslatokra vonatkozóan megtörtént. 
Elmondta, hogy a távmunkavégzésre jelenleg is lehetősége van azoknak a dolgozóknak, 
akik bizonyos feltételeknek megfelelnek. Jelenleg szerencsére a járvány adatai nem teszik 
indokolttá az általános otthoni munkavégzést és erre jogszabályi kötelezés sincs.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok maga is úgy gondolta, hogy a köztisztviselői kart meg kell 
becsülni és az illetményalap emelésével a béreket rendezni kell. Azonban nem lehet hasra 
ütve a népszerűség miatt egy magasabbat javasolni. Ha a javasolt illetményalap az országos 
átlag alatt van, akkor a polgármester felé ezt jelezni kell. Az otthoni munkavégzést 
véleménye szerint nem egyedi mérlegelés alapján kell engedélyezni, hanem azt normatív 
alapra kell helyezni. A képviselői előterjesztésben javasolt veszélyességi pótlékkal nem 
értett egyet, ilyen alapon a magyarországi dolgozók nagy részének veszélyességi pótlékot 
kellene kapnia. 
 
Kárpát Tímea bizottsági tag úgy vélte, hogy az otthoni munkavégzés elrendelése teljes 
egészében a szervezet vezetőjének kompetenciája. Az illetményalap emelését pedig nem 
attól kell függővé tenni, hogy az más városokban mekkora. 
 
dr. Csillag Gábor jegyző megjegyezte, hogy ő lenne a legboldogabb, ha felső határ nélküli 
fizetést lehetne adni a kollégáknak. Véleménye szerint a jogi közszolgáltatást otthonról 
teljes egészében nem lehet ellátni. Rendkívüli helyzet volt tavaly, amikor jogszabály tette 
lehetővé az otthoni munkavégzést, a közigazgatásban ezt csak egyedi döntésekkel lehet 
elrendelni. 
 
dr. Nadrai Norbert bizottsági tag úgy vélte, hogy ha van egy előzetes számítás, elemzés 
arról, amiről a közgyűlés dönt, akkor azt csatolni kellett volna az előterjesztéshez. Kérte, 
hogy a bizottság döntsön arról, hogy az illetményalappal kapcsolatos elemzéseket, 
kimutatásokat a döntésre jogosultak – különösen a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottság – a döntés előtt kapják meg. A közgyűléssel szembeni tiszteletlenségnek tartotta, 
hogy a rendkívüli ülés meghívóját egy nappal korábban kapták meg az érintettek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság először a módosító indítványokról szavazott. 
 
dr. Nadrai Norbert képviselő határozati javaslathoz benyújtott első módosító indítványát (az 
illetményalap 55.000,-Ft legyen) a bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodással és 4 
ellenszavazattal nem támogatta. A rendelettervezethez tett, az illetmény-kiegészítésre 
vonatozó módosító indítványt a bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodással és 4 
ellenszavazattal nem támogatta. A határozati javaslathoz benyújtott második módosító 
indítványt (az előzetes elemzésre vonatkozóan) a bizottság 2 igen szavazattal 3 
tartózkodással és 2 ellenszavazattal nem támogatta.  
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A rendelettervezethez az otthoni munkavégzéssel kapcsolatban tett módosító indítványt a 
bizottság 2 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 2 ellenszavazattal nem támogatta. A 
bizottsági ülésen megfogalmazott módosító indítványt egy új határozati javaslatról, 
miszerint a költségvetési döntés előtt a Közgyűlés tagjai kapják meg a már elkészült, a 
döntést segítő elemző anyagokat a bizottság tagjai 2 igen, 2 tartózkodás és 3 nem szavazattal 
nem támogatták. 
 
Az eredeti határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, míg az eredeti rendelettervezetet szintén 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 

 
61/2021. (XII. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az illetményalap emeléséről és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 

 
 
4. Előterjesztés a Csiky Gergely Színházért Alapítvány kuratórium elnökének 

személyéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

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

62/2021. (XII. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Csiky Gergely Színházért Alapítvány kuratórium elnökének 
személyéről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 
6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Kovács Katalin igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

dr. Máté Erzsébet bizottsági tag javasolta, hogy ezer kilogramm helyett ezerötszáz 
kilogramm építési hulladékot lehessen ingyen bevinni a telepre. 

 
A módosító javaslatot a bizottság 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
nem támogatta.  
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A határozati javaslat elfogadását a bizottság tagjai 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül egyhangúan támogatták és az alábbi határozatot hozták: 

 
63/2021. (XII. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. 
(XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

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

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 dr. Szép Tamás Kárpáti Tímea  
 tanácsnok jegyzőkönyv-hitelesítő 


