
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 15. 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 6 tagja közül 5 
fő jelen van, így a bizottsági ülés határozatképes. Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy dr. 

Nadrai Norbert József a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 

5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztését 2022. június 14. 

napján kelt levelében visszavonta, melyről a bizottság tagjai e-mailben is értesültek.  
 
Kérte a bizottság tagjait, hogy amennyiben módosító javaslattal nem élnek, a napirendet a 
kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően fogadják el.  
 
A bizottság az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

32/2022. (VI. 15.) 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. 

 
1. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 
2. Előterjesztés a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, 
valamint a kulturális célú támogatás nyújtásáról szóló 57/2016. (XII. 13.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 
3. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 
5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
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4. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Csillag Gábor jegyző összefoglalva az előterjesztést elmondta, hogy az két érdemi részből 
tevődik össze. Egyrészt visszahozza a 2012. évben kivezetésre került szociális kölcsön 
intézményét, melyet most a május 25. napi viharkár hívott újra életre. Másrészt az idei évre nőtt 
a garantált bérminimum és a nyugdíjak össze; az öregségi nyugdíjminimum összege azonban 
változatlanul 28.500 Ft. Mivel a szociális ellátások igénybevehetőségének határa az öregségi 
nyugdíjminimum mindenkori összegének százalékos értékében van meghatározva, annak 
érdekében, hogy minél többen részesülhessenek az ellátásokból, tárgyi százalékos értékhatárok 
megemelését tartalmazza a rendeletmódosítás.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a rendeletet tervezetet 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 33/2022. (VI. 15.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 
 

 
2. Előterjesztés a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, 
valamint a kulturális célú támogatás nyújtásáról szóló 57/2016. (XII. 13.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésként kifejtette, hogy a rendeletmódosítás, pontosabban 
felülvizsgálat oka a rendelet végén található, támogatásról történő döntéshozatali határidők 
lejárta és annak aktualizálása, másrészről a Támogatási Iroda kérésének megfelelően az EU-s 
jogszabályoknak megfelelő módosítások kerültek bele az előterjesztésbe. Természetesen ez 
nem jelenti azt, hogy például lignitipari beruházást terveznek Kaposváron; egyedül az európai 
uniós jogharmonizáció követeli meg a tárgyi módosításokat.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a rendeletet tervezetet 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
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34/2022. (VI. 15.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, 
valamint a kulturális célú támogatás nyújtásáról szóló 57/2016. (XII. 13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 

 
 
3. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 
5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Csillag Gábor jegyző összefoglalta, hogy az előterjesztés egy 7,5 %-os átlagos emelést 
tartalmaz, mely a vendéglátó ipari egységek esetében 2022. szeptember 30. után alkalmazandó 
a veszélyhelyzeti szabályoknak megfelelően.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a rendeletet tervezetet 4 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 

35/2022. (VI. 15.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 
5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 
 

 
4. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Csillag Gábor jegyző összefoglalta, hogy az előterjesztés egy 9 %-os átlagos emelést 
tartalmaz. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a rendeletet tervezetet 4 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 

36/2022. (VI. 15.) 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. 
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke az ülést bezárta. 
 

 
    

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


