
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2022. április 21. 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. 
 
A bizottság az ülés napirendjét 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2022. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

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

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 

 
Napirend: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
4. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. 

(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
5. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
6. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 

23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 

 
7. Tájékoztató a 2021. évi közbeszerzésekről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Máté Erzsébet bizottsági tag kérdése, hogy az ipari parkban létesítendő, harci 
gépjárművekre rádiófrekvenciás jeladókat összeszerelő üzem használatáért az ellentételezés 
hogyan történik.  
 
Balogh Beáta igazgató válaszában elmondta, hogy az ipari park az IMPark tulajdonában áll, 
ők egymással állapodnak meg, hogy milyen módon történhet a terület hasznosítása, bérlet vagy 
adás-vétel útján. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a határozati javaslatot 4 igen, 2 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül támogatta, a rendeletet tervezetet szintén 4 igen, 2 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 16/2022. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
maradvány elszámolásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának és 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
Kárpáti Tímea bizottsági tag az ülésre megérkezett. 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag kérdései, hogy a röplabda club egyesületének 
vezetése részéről a keletkezett hiány miatt történt-e feljelentés. Az előterjesztésben szereplő 43 
milliós újbóli támogatásnak mi az oka. A vadkamera beszerzése milyen célból történik. 
Kárpátalja 1 millió forintos támogatása konkréten kinek került kiutalásra és milyen célból. A 
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Dorottya-ház kapcsán a látható külzeti hibák, homlokzat-felpúposodás, falrepedések kijavítása 
mikorra várható, ennek mi az összegszerűsége, garanciális javítás lesz-e.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok kérdése, hogy a Virágfürdő kültéri medencéjének csőtörés-javítása 
hogyan áll, mikorra várható, hogy elkészül, mert közeledik a szezon. 
 
dr. Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta, hogy a vadkameravásárlás oka az illegális 
hulladék-lerakók felderítése, korábban is hatékony eszköznek bizonyult. A kárpátaljai 
támogatás az Ökomenikus Segélyszervezet részére került átutalásra, ahogy az előterjesztés is 
tartalmazza, elszámolási kötelezettség áll fenn természetesen.  A Segélyszervezet a leginkább 
rászorulók részére fogja a támogatást biztosítani. A röplabda szakág kapcsán külön kell 
választani a nőit és férfit: ami a büntetőfelelősség kérdését érinti, az a női röplabda kapcsán 
merült fel. Az előterjesztés a férfi szakágat érinti, így nem hozható a kettő párhuzamba 
egymással. A feljelentés megtétele a sportegyesület felelőssége, az egyesületnek nem tagja az 
Önkormányzat. 
 
Balogh Beáta igazgató elmondta, hogy a Dorottya-ház garanciális hibáit a kivitelező 
folyamatosan javította, emellett egy 376.000.- forintos villanyszerelési költség szerepel. A 
Virágfürdő múlt hét pénteken írta alá a vállalkozási szerződést a kivitelezővel, a munkára a 
felvonulás elvileg a mai napon megtörténik. A vállalkozó ígérte, hogy 1-2 héten belül a javítás 
meg tud történni, így a júniusi kezdésre kész lehet a medence. A 43 millió forintos hiány oka, 
hogy áfás tételként, szponzori támogatást lehet csak nyújtani a férfi röplabda egyesületnek, mert 
bár félévkor a testület 50 millióról döntött, részben „de minimis” keretként, ezt a szervezet már 
kimerítette három év alatt. Másrészt árfolyamkülönbözet miatt is keletkezett többlet-költsége. 
Új játékost is szerződtettek, aki magasabb díjazásban részesül.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok kérdése, hogy teljesen új vezetéket kell-e fektetni a Virágfürdő 
medencéjénél. 
 
Balogh Beáta igazgató elmondta, hogy csak részben kell új vezetéket fektetni, egy részét 
béleléssel javítják.  
 
Horváth Krisztián bizottsági tag hozzászólásában elmondta, hogy a bajnoki szezonban az 
előzetesen tervezett nézőszám várhatóan nem fog megvalósulni. Javasolta, hogy ne előzetesen 
történjen kötelezettségvállalás a jövőben, a sporttervezés jellegéből adódóan ezen érdemes 
lenne változtatni. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a határozati javaslatot 5 igen, 2 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül támogatta, a rendeletet tervezetet szintén 5 igen, 2 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

17/2022. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének elfogadását 
támogatta. 
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3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról 
szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 (Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a rendeletet tervezetet 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 

18/2022. (IV.21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
előterjesztés rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
4. Előterjesztés 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 az iskola -és gyermekfogászat átszervezéséről szól 
az előterjesztés.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a rendelet tervezetet 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 19/2022. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelet tervezetének 
elfogadását támogatta. 

 
5. 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 kiegészítése, hogy a temetkezési vállalat kérése volt a rendelet 
módosítása. Nagyjából sírjelenként 20.000.- értéket képvisel egy használt műkő sírjel, ebből 1 
millió forintnyi halmozódott fel, így nagy mennyiségről van szó. Az értékesítés az üzemeltető 
részéről nem korábban lehetett gazdaságos, így a módosítást emiatt kérték eszközölni.  
 
dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag kérdése, hogy korábban mennyi ideig el nem 
szállított sírjelekre vonatkozott a szabályozás.  
 
Balogh Beáta igazgató elmondta, hogy a félévig el nem szállított sírjelekre vonatkozott. 
Jogszabálymódosítás indokolta ezt egy évre módosítani.  
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További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság az előterjesztés rendelettervezetét 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 20/2022. (IV.21.) 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 rendelet tervezetének elfogadását 
támogatta. 

 
6. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X. 
1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

dr. Csillag Gábor jegyző hozzászólásában elmondta, hogy alapvetően technikai jellegű 
módosításokat tartalmaz a rendeletmódosítás; pontosításokat fogalmaz meg főként.  
 
dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag képviselői módosító indítványában javasolja, hogy 
a hiba orvoslására a rendelettervezet egészüljön ki a közgyűlés dátumával és az aláírásra 
jogosultakkal, valamint 8. § ne tartalmazzon bekezdésre utaló jelzést.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság az előterjesztés rendelettervezetét dr. Nadrai 
Norbert József képviselői módosító indítványának megfelelően 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 21/2022. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. 
(X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendelettervezetének elfogadását támogatta azzal a módosítással, hogy a 
rendelettervezet egészüljön ki a közgyűlés dátumával és az aláírásra jogosultakkal, 
valamint 8. § ne tartalmazzon bekezdésre utaló jelzést. 

 
 
7. Tájékoztató a 2021. évi közbeszerzésekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 (Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül,1 tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
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22/2022. (IV.21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a 2021. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztató 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 
 
 
 


