
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2022. augusztus 9. 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 4 
fő jelen van, így a bizottsági ülés határozatképes. Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy dr. 

Nadrai Norbert József bizottsági tag a Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő 
döntésekről szóló előterjesztéshez e-mailben módosító indítványt nyújtott be. 
 
Kérte a bizottság tagjait, hogy amennyiben módosító javaslattal nem élnek, a napirendet a 
kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően fogadják el.  
 
A bizottság az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

37/2022. (VIII. 9.) 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. 

 

Horváth Krisztián bizottsági tag az ülésre megérkezett. 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok ismertette dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag módosító 
indítványának tartalmát, majd kérdéssel fordult Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyzőhöz, 
hogy a módosító indítvány jogszerű javaslatot tartalmaz-e.  
 
Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző igenlő választ adott.  
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dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag kérdése, hogy a rendeletmódosításban szereplő 
minimális telekterület m2 miért került módosításra 30.000-ről 13.000-re.  
 
Halászné Jakab Eszter főépítészi munkatárs válaszában kifejtette, hogy a telekminimum 
csökkentésének oka, hogy az érintett terület megoszthatóvá váljon.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta – 1 fő nem szavazott-, a rendelettervezetet dr. 
Nadrai Norbert József bizottsági tag módosító indítványának megfelelő tartalommal 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta – 1 fő nem szavazott-, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 38/2022. (VIII. 9.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének elfogadását támogatta 
azzal a módosítással, hogy a rendelettervezet preambulumában „a településtervek 
tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) 
Kormányrendelet VIII. és IX. fejezeteinek eljárási szabályai” kitétel szerepeljen 
felhatalmazó rendelkezésként.  

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

 
    

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


