
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2022. június 9. 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 6 tagja közül 5 
fő jelen van, így a bizottsági ülés határozatképes. dr. Szép Tamás tájékoztatásul elmondta, hogy 
dr. Kovács Dániel Pál bizottsági tag 2022. június 2. napján bizottsági tagságáról lemondott, így 
a bizottság létszáma hétről hat főre csökkent.  
 
Kérte a bizottság tagjait, hogy a kiküldött meghívóban foglalt napirendet azzal a módosítással 
fogadják el, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a pénzbeli és természetben nyújtott 
települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és 
vegye fel napirendjére a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, 
a helyi autóbusz-közlekedés díjainak módosításáról szóló előterjesztést és a kedvtelésből tartott 
állatok tartásáról szóló 54/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
képviselői előterjesztést.  
 
Emellett szavazásra bocsátotta, hogy a dr. Nadrai Norbert József képviselő által benyújtott a 
közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést önálló napirendként tárgyalja-e a 
bizottság, vagy a Polgármesteri Hivatal által előkészített, szintén a tárgyi rendeletre irányuló 
előterjesztést módosító indítványként tárgyalja a jövő héten megtartásra kerülő rendkívüli 
bizottsági ülésen.  
 
A bizottság 1 igen szavazattal és 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

23/2022. (VI.9.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága úgy határozott, hogy a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 
szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
képviselői előterjesztést nem önálló napirendként tárgyalja, hanem rendkívüli ülésén, 
a tárgyi rendeletre irányuló előterjesztést módosító indítványként tárgyalja.  

 
 
A bizottság az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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24/2022. (VI. 9.) 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 levette napirendjéről a pénzbeli és természetben nyújtott települési 
támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról szóló előterjesztést, 
és felvette napirendjére a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és 
szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, a helyi autóbusz-közlekedés díjainak 
módosításáról szóló előterjesztést és a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 
54/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló képviselői 
előterjesztést. 

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 

 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
2. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 
3. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban: Ltv.) 
végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 
4.  Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 
5. 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 (Nagyné Horváth Mónika) 
 
6. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 
7. Előterjesztés a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 54/2013. (XI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Nadrai Norbert József képviselő 
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Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 (Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Horváth Krisztián bizottsági tag hozzászólásában jelezte, hogy a Sportkoncepcióban a 
kerékpárút fejlesztésnél találkozott egy összegelírással (905 milliárd szerepel), ezt javasolja 
javítani. Emellett hangsúlyozta, hogy a Zselic és környékének lovasturizmusa óriási bevételi 
forrást jelentene, a MATE keretében egyébként is megvalósuló magas színvonalú oktatással 
karöltve. Javasolja ezt a területet fejlesztésre.  
 
Balogh Beáta igazgató válaszában elmondta, hogy az elírást javítani fogják. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül támogatta, 1 fő nem szavazott; a rendeletet tervezetet szintén 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül támogatta, 1 fő nem szavazott; és az alábbi határozatot hozta: 
 
 25/2022. (VI. 9.) 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. 

 
2. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

dr. Csillag Gábor jegyző hozzászólásában elmondta, hogy a Polgármester Úr kérése volt az 
előző Közgyűlésen, hogy a rendelet módosításra kerüljön. A kiemelt sportszervezetekkel 
kapcsolatos pályázatot a Sportbizottság fogja kiírni, mely egy adminisztratív feladat, a döntés 
a Közgyűlés hatáskörében marad. 
 
dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag véleménye szerint ezzel a Közgyűlés hatáskörét 
korlátozza a Sportbizottság. A módosító indítványában foglaltakat részletesen kifejtve 
elmondta, hogy sok mindenben vissza kellene térni az alapokhoz: javasolja, hogy egy főállású 
alpolgármester legyen választva és legfeljebb két társadalmi megbízatású alpolgármester 
legyen választható. A Közgyűlési anyagok kiküldésével kapcsolatban említette, hogy a nem 
munkaterv szerinti előterjesztések száma most már meghaladja a munkaterv szerinti 
előterjesztések számát, így a 4 és 8 munkanapos kiküldési határidők közötti különbségtételt 
indokolatlan fenntartani. A közmeghallgatás időpontját a polgárok nem ismerik, ennek 
közzététele nem a nyilvánosság elvének megfelelően történik. Korábban a költségvetés 
közzétételével együtt történt ez; a város forrásairól egyeztetett a polgárokkal a polgármester. A 
jelölőgyűlések rendszere nagyon jól működött korábban a részönkormányzatoknál, magas 
részvétellel. A lakossági kezdeményezést elfogadta a Közgyűlés korábban, ez most 
polgármesteri javaslatra történik.  
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dr. Szép Tamás tanácsnok kérdése, hogy ezek szerint két alpolgármestert vissza kellene hívni 
elvileg? 
 
dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag válaszában tisztázta, hogy az alakuló ülésre 
vonatkozó szabályok a 2024. évi választásokkal lépnének hatályba.  
 

dr. Csillag Gábor jegyző hozzászólásában jelezte, hogy a módosító indítvány 7.§ (3) 
bekezdése kivitelezhetetlen és ellentétes a Jat. -al, mert visszamenőleges hatályú rendelkezést 
tartalmaz.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok kérdése, hogy a közmeghallgatásra szóló meghívó jelenleg hogy 
kerül közzétételre? Korábban valóban a költségvetés tárgyalása előtt szokták megtartani a 
közmeghallgatást, hogy a lakosság igényei is beépíthetőek legyenek abba, de természetesen 
nemcsak költségvetési kérdéseket érinthet, ami a közmeghallgatáson elhangzik. Korábban 
legalább 15 nappal korábban közzétételre került a közmeghallgatás időpontja, amivel egyet tud 
érteni.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta, hogy jelenleg határidő nélkül kerül 
közzétételre a meghívó, de azt ésszerű határidőn belül meg szokták tenni. A túl korai közzététel 
sem szerencsés, mert nem elég figyelemfelkeltő az emberek számára, ha például 20 nap múlva 
lesz a közmeghallgatás.   
 
dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag véleménye szerint a módosító indítvány 7.§ (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés nem sérti a jogalkotás elveit, mivel jogosultságot állapít meg 
visszamenőleges hatállyal. Hangsúlyozta, hogy az emberekben még a 30 éves gyakorlat miatt 
az él, hogy a költségvetéssel együtt van közmeghallgatás, a jelenlegi rendszerben nem 
értesülnek megfelelő módon annak időpontjáról. 
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy tavaly a törvény nem engedte megtartani a 
közmeghallgatást, ezért nem került be az a munkatervbe, de amikor vége lett a 
veszélyhelyzetnek, tartottak közmeghallgatást decemberben. Azért tették az év közepére idén a 
közmeghallgatást, mert az tavaly az év végére esett, így nem lett volna értelme januárban újból 
megtartani. A költségvetést szinte minden közgyűlés alkalmával tárgyalja a testület, így szintén 
nem indokolt a közmeghallgatást kizárólag emiatt a januári ülésszakra tervezni. A kerete 
továbbra is megvan, megkereséseket a Hivatalban az időponttal kapcsolatban nem kapott; a 
honlapon a hirdetmények között fenn van az időpont. A választási eljárást véleménye szerint 
visszamenőleg szabályozni nem lehet, így nem osztja a képviselő úr által elmondottakat.  
 

További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság dr. Nadrai Norbert József módosító 
indítványát 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem támogatta.  
 
A bizottság a rendelettervezetet 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 26/2022. (VI. 9.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 
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3. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 
végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) 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 rendelettervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 27/2022. (VI. 9.) 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 (a továbbiakban: 
Ltv.) végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 
4.  Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy egyrészt a Polgármesteri Hivatalra is kiterjesztésre 
kerül az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, másrészt a közbeszerzési törvény 
változásainak átvezetését tartalmazza az előterjesztés.  
 

dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag kérdése, hogy a Bíráló Bizottság feladatkörét nem 
tervezik-e átadni a Pénzügyi Bizottságnak, vagy albizottságot létrehozni erre a célra. 
 
dr. Csillag Gábor jegyző válaszában kifejtette, hogy mivel szinte minden héten hétfőn ülésezik 
a Bíráló Bizottság, nem lenne célszerű heti rendszerességgel erre a feladatra összehívni a 
Pénzügyi Bizottság tagjait.  
 

További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a rendelettervezetet 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta (1 fő nem szavazott) és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 28/2022. (VI. 9.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

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

5. 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 (Nagyné Horváth Mónika) 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 



6 

 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a rendelettervezetet 4 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

29/2022. (VI. 9.) 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 szóló 
előterjesztés rendelettervezének elfogadását támogatta. 

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

 
 
dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésében elmondta, hogy július 1. napjától léphet hatályba a 
díjemelés; átlagosan 12,8%-os az emelés mértéke.  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

30/2022. (VI. 9.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

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

 
7. Előterjesztés a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 54/2013. (XI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Nadrai Norbert József képviselő 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag ismertette az előterjesztését: lakossági jelzés történt 
felé, miszerint a Búzavirág lakótelepnél a kutyafuttatásra kijelölt terület nincs rendesen 
kitáblázva és ez konfliktusokhoz vezet. A jelenlegi rendeleti szabályozás alapján a Búzavirág 
utcától északra lévő terület kutyafuttatónak van minősítve, de a kijelölt terület határa nem 
egyértelmű, így a jogalkalmazás és jogkövetés is nehézkes. Javaslata szerint táblákkal legyenek 
kijelölve a kutyafuttató területek a városban.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok kérdése, hogy egy parkban minden bejárathoz kell táblát rakni, 
hány tábla szükséges, hogyan kivitelezhető ez a gyakorlatban? 
 
dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag válasza, hogy ahogy tábláztunk eddig, úgy 
táblázhatunk most is, például egy út két oldalán.  
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dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy az előterjesztésben említett 27/2012. (IV.27) számú 
önkormányzati rendelet már nem hatályos, nem ez a rendelet nyújt szabályozást a bírságra 
jelenleg. Hozzátette, hogy szerinte azt érdemes szabályozni, hogy hol nem lehet kutyát futtatni 
póráz nélkül a városban, nem pedig azt, hogy hol lehet.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a rendelettervezetet 1 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodással nem támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

31/2022. (VI. 9.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a helyi autóbusz-közlekedés díjainak módosításáról 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 
 
 
 


