
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2022. január 20. napján a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 1. emelet T/103. számú tárgyalójában megtartott rendes 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 6 
fő jelen van, így a bizottsági ülés határozatképes. Kérte a bizottság tagjait, hogy a kiküldött 
meghívóban foglalt napirendet fogadják el azzal a módosítással, hogy a napirendről vegyék le 
a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti intézményeiben 
foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
szóló előterjesztést. 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kifejtette, hogy nem ért egyet azzal, hogy a szociális és 
gyermekjóléti intézményekben foglalkoztatottak elismeréséről szóló előterjesztés lekerült a 
Közgyűlés napirendjéről.  
 
A bizottság az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
1/2022. (I. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az ülés meghívóban szereplő napirendjét elfogadta azzal a módosítással, hogy 
napirendjéről levette a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és 
gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést.  

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 

 
Napirend:  
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2.  Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeinek módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Boa Árpád városi főépítész 
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3. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2022. évi 
munkatervéről 
Előterjesztő:  dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik:  dr. Kocsis Georgina titkár 
 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 (Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy a költségvetésről szóló napirendi pont 
tárgyalásánál a dr. Nadrai Norbert József képviselő által benyújtott módosító indítványokat is 
tárgyalniuk kell. A Képviselő Úr által benyújtott módosító indítványok az alábbi tárgyköröket 
érintik: határozati javaslat a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterek illetményének 
megállapításához kapcsolódóan, kiegészítő határozati javaslat COVID tesztelési keret 
elkülönítéséről, a tesztelés költségeinek állam általi megtérítéséről és annak megszervezéséről,  
kiegészítő határozati javaslat az illetmények vásárlóértékének alakulásáról szóló elemzés 
készítéséről és annak utóbbi 10 évben történő alakulásáról, valamint módosító indítvány a 
hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának emeléséről.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a módosító indítványai kapcsán kifejtette, hogy azok már 
ismertek a bizottság tagjai előtt, hiszen többször is benyújtásra kerültek. A koronavírus – 
tesztelési keret egy 250 milliós összegre vonatkozik, ami az omikron variáns megjelenése miatt 
újból aktuális. A háziorvosok kaptak ígéretet arra, hogy a kormányhivatalon keresztül teszteket 
kapnak, ami azonban még problémás, és az önkormányzatot fenntartóként érinti, az az óvodák 
tesztelésének megoldása. A variáns gyors terjedése a gyermekek karanténkötelezettsége miatt 
a szülőkre óriási terhet ró, ami a munkahelyeken is feszültséget okoz. A miniszter közleménye 
alapján a kórházban ápoltak 60%-a oltatlan, 40%-a oltott, a Kormány járványkezelési 
politikájában is kiegészítésként a tesztelés jelenik meg. Kiegészítő indítványában javasolja a 
lakosság széleskörű tesztelésének bevezetését, mely egy jól bevált gyakorlat, ehhez 
indítványozza a Kormány pénzeszközei bevonásának kezdeményezését, lévén állami feladatról 
van szó.  
 
Következő módosító indítványa az illetményalap emelésére vonatkozik. A polgármesteri 
illetmény 30%-os törvényi emelése érinti a három főállású alpolgármester illetményét is. 
Kifejtette, hogy a pótlék nélküli béreket tekintve a nyugdíj előtt álló, negyven éve a hivatalban 
dolgozó az illetményalappal és illetménykiegészítéssel bruttó 462.000 forintot kereshet. Egy 
jelenleg pályakezdő felsőfokú végzettségűnek – az illetményalapot és illetménykiegészítést 
alapul véve - 186.911 forint bruttó a fizetése; így nagyon nehéz dolgozókat találni a hivatalhoz, 
és a jó szakemberek elvándorlása is folyamatos.   
 
Az alpolgármesterek bérét tekintve elmondta, hogy a polgármester béréhez képest 70-90% 
között lehet megállapítani a főállású alpolgármesterek illetményét, amihez 15%-os 
költségtérítés jön hozzá. Javasolja, hogyha a polgármester bére 30%-ot emelkedik a 
törvénymódosítás végett, akkor az alpolgármesterek bérét ne a maximumban, hanem a 
minimumban, vagyis a polgármester bérének 70%-ában állapítsa meg a Közgyűlés, ami 
fejenként 1.046.500 forintos alpolgármesteri bért jelent.  
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Emellett javasolta, hogy amikor a Közgyűlés a hivatali dolgozók illetményalapjának mértékéről 
dönt, minden esetben kapjanak egy elemzést arra vonatkozóan, hogy az illetmények 
vásárlóértékének alakulása mit mutat az infláció tükrében, összehasonlítva a hasonló 
munkakörben, állami szerveknél dolgozók bérével.  Emellett felhívta a figyelmet a jövedelmek 
elmúlt 10 évben mutatkozó értékvesztéséről, melyről szintén egy kimutatást kér.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző kifejtette, hogy az illetménykiegészítéssel kapcsolatos módosító 
indítványt jogi álláspontja szerint a költségvetési rendeletről szóló előterjesztéshez kapcsolódó 
indítványként benyújtani szabályszerűen nem lehetne, mivel az illetménykiegészítés mértékét 
egy külön önkormányzati rendelet szabályozza, melynek módosítása jelenleg nincs közgyűlési 
napirenden. Önálló előterjesztésként lehetne értelmezni.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő válaszában elmondta, hogy az országgyűlési gyakorlattal 
egyezően a 2020. évben a Közgyűlés az akkor a költségvetési rendelettel összefüggő egyes 
jogszabályokra vonatkozó módosító indítványokat napirendre vette és tárgyalta.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság először a módosító indítványokról szavazott. 

 
dr. Nadrai Norbert képviselő kiegészítő határozati javaslatát a COVID tesztelési keret 
elkülönítésével kapcsolatban a bizottság 2 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem 
támogatta. A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterek illetményének alacsonyabb 
összegben történő megállapításával kapcsolatos módosító indítványt a bizottság 2 igen, 4 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül nem támogatta. Az illetményalap emelésével kapcsolatos 
módosító indítványt a bizottság 2 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem támogatta. 
Az illetmények vásárlóértékének alakulásáról szóló elemzés készítéséről és annak 
költségvetésben történő megjelenéséről szóló módosító indítványt a bizottság 2 igen, 4 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül nem támogatta.  

 
A bizottság az eredeti határozati javaslatot 4 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
támogatta, az eredeti rendeletet tervezetet szintén 4 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 2/2022. (I. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének 
elfogadását támogatta.  

 
2.  Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeinek módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Boa Árpád városi főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Máté Erzsébet bizottsági tag kérdése, hogy a kiemelt beruházási terület esetén a befolyt 
adók hova kerülnek, azok a városnál maradnak? 
 
dr. Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta, hogy továbbra is az iparűzési adó és egyéb 
helyi adó a várost illeti meg.  
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dr. Nadrai Norbert József képviselő hozzátette, hogy a nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt beruházások esetén a gödi beruházásnál volt látható, hogy a befolyt adó nem a 
városhoz, hanem a megyei önkormányzathoz érkezett, így nemcsak az adott település, hanem 
a környező települések is részesültek az adóbevételből. Kérdése arra irányult, hogy a kiemelt 
beruházásoknál alkalmazandó egyszerűsített engedélyezési eljárások és azok rövid határideje 
mennyiben érinti a környezetvédelmi szempontokat, a hatástanulmányok lefolytatását. 
 
dr. Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
beruházások és a gödi példa egymással nem egyeztethető, mert Gödnél egy beruházási övezetet 
jelöltek ki, így az jogi minősítésben más volt. Jelen esetben az adót nem fogja érinteni a 
módosítás. Ilyen típusú kiemelt beruházások esetén a határidők rövidülnek. A Polgármesteri 
Hivatal a tárgyi közigazgatási hatósági eljárásokban nem fog hatóságként részt venni az 
összeférhetetlenségi szabályok miatt.  
 
A bizottság a határozati javaslatot 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással támogatta, a 
rendeletmódosítás tervezetét szintén 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással támogatta és 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 3/2022. (I. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Településrendezési eszközeinek módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
3. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2022. évi 
munkatervéről 
Előterjesztő:  dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik:  dr. Kocsis Georgina titkár 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 

 
A bizottság a 2022. évi munkatervvel kapcsolatban egyetértett abban, hogy az önkormányzati 
rendeletek hatályosulásának felülvizsgálati módszerének kidolgozását 2022. novemberi ülésre 
fogja napirendre venni.  

 
A bizottság a 2022. évi munkatervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 4/2022. (I. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a bizottság 2022. évi munkatervét elfogadta. 

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

 
 

K.m.f. 
 
 
 dr. Szép Tamás Kárpáti Tímea  
 tanácsnok jegyzőkönyv-hitelesítő 


