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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi 

és Műszaki Bizottságának 2009. február  18-án, a kaposvári Polgármesteri Hivatal T/103 

számú tárgyalójában megtartott üléséről. 

 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Tóth István tanácsnok úr köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság 15 
fővel jelen van, így határozatképes. 
 
Ezt követően kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül még az alábbi 
három előterjesztés véleményezését a Bizottság vegye fel a napirendre, és kerüljön 
tárgyalásra: 
— „az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-megtakarítást 
eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 12/2008.(III.5.) 
önkormányzati rendelet módosításáról”,  
— „a köztisztaság fenntartásáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati rendeletek 
módosításáról”, 
— „a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 
7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról”. 
 
Javasolta a napirend fentiek szerinti elfogadását. 

 

1/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága úgy határozott, hogy  

- az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-
megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 
12/2008.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról,  

- a köztisztaság fenntartásáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati rendeletek 
módosításáról, valamint 

- a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 
7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló előterjesztéseket, a meghívóban szereplő egyéb napirendi pontokkal együtt 
megtárgyalja. 

 
Szavazati arány: 14 igen 
    1 tartózkodás 
    0 nem 
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NAPIREND: 
 
 
I. A 2009. február 26-i Közgyűlés elé kerülő előterjesztések véleményezése: 
 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Önkormányzata 2008. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi 
költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

3. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának magasabb rendű jogszabályok 
változása miatti módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: ifj. Horváth János városi főépítész 
 

4. Előterjesztés az Önkormányzati Tervtanács működési rendjéről szóló 
51/2003.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:          Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:   ifj. Horváth János városi főépítész   
 

5. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995.(X.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:          Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     ifj. Horváth János városi főépítész 
 

6. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 
35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:          dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:   ifj. Horváth János városi főépítész 
 Sárdi Péter igazgató 
 

7. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek hőfogyasztásának 
szabályozását célzó felújításáról, korszerűsítéséről szóló 19/2008.(IV.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:          dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:     Bajzik Imre igazgató 
 

8. Előterjesztés az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek 
energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának 
támogatásáról szóló 12/2008.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
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9. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999.(X.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 

 
10. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városmarketing Operatív 

Programjának és Cselekvési Tervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Sárdi Péter igazgató 
 

11. Előterjesztés Kaposvár Városközpont Funkcióbővítő Városrehabilitációjának 
Akcióterületi Tervéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Sári László igazgató 
 

12. Előterjesztés az "Építő Közösségek-közművelődési intézmények az élethosszig 
tartó tanulásért" című pályázatok beadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sári László igazgató 
 

13. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a közösségi 
közlekedésfejlesztés projektgenerálás témában benyújtott pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sári László igazgató 
 

14. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 64. szám alatti veszélyeztetett ingatlanok 
állományból való törléséről és bontásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 

15. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról, Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

16. Előterjesztés a KOTO Autóház Kft. Kaposvár, Izzó utcai ipartelepét kiszolgáló 
víziközművek átvételéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

17. Előterjesztés a beruházási célprogram, illetve a beruházási program 
szabályzatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
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18. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 
szóló 54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

19. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati 
rendeletek módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester és dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

20. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 

 
21. Előterjesztés a lakásrendelet módosításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
22. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
 
 

 
II. Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések: 

 
23. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának 2009. évi munkatervéről 
Előterjesztő: Tóth István tanácsnok 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

24. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedésekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
 

25. Előterjesztés a Kaposvár Max 111. Kft. légvezetékkel történő villamos energia 
ellátásáról 
Előterjesztő: Tóth István tanácsnok 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
I. A 2009. február 26-i Közgyűlés elé kerülő előterjesztések véleményezése: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Önkormányzata 2008. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
1/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Önkormányzata 2008. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról készült előterjesztést és a határozati javaslat, valamint a 
rendeletmódosítás Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Határozati javaslat: 
Szavazati arány: 12 igen 
    3 tartózkodás 
    0 nem 
 
Rendeletmódosítás: 
Szavazati arány: 12 igen 
    3 tartózkodás 
    0 nem 

 
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi 

költségvetéséről  
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Polyák József külső szakértő tag indítványozta a határozati javaslat kiegészítését azzal a 
ponttal, hogy költségtérítéseket csak számla ellenében lehessen elszámolni, kifizetni. 
Javaslatát a Bizottság 6 igen, 2 nem szavazattal 6 tartózkodás mellett nem támogatta. 
 
2/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi 
költségvetéséről készült előterjesztést és a határozati javaslat, valamint a rendelettervezet 
Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Határozati javaslat: 
Szavazati arány: 9 igen 
    6 tartózkodás 
    0 nem 
 
Rendelettervezet: 
Szavazati arány: 9 igen 
    4 tartózkodás 
    2 nem 
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3. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának magasabb rendű jogszabályok 
változása miatti módosításáról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
3/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár Építési Szabályzatának magasabb rendű jogszabályok 
változása miatti módosításáról készült előterjesztést és a határozati javaslat, valamint a 
rendeletmódosítás Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Határozati javaslat: 
Szavazati arány: 15 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
Rendeletmódosítás: 
Szavazati arány: 15 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
 
 
 

 
4. Előterjesztés az Önkormányzati Tervtanács működési rendjéről szóló 

51/2003.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
4/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzati Tervtanács működési rendjéről szóló 
51/2003.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést és a 
rendeletmódosítás Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
    1 tartózkodás 
    0 nem 

 
 
 
 
5. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995.(X.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
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5/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995.(X.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést és a rendeletmódosítás Közgyűlés 
általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 

 
 
 
 
6. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 

35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
6/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 
35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést és a határozati 
javaslat, valamint a rendeletmódosítás Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Határozati javaslat: 
Szavazati arány: 11 igen 
    1 tartózkodás 
    2 nem 
Rendeletmódosítás: 
Szavazati arány: 11 igen 
    1 tartózkodás 
    2 nem 

 
 
 
 
7. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek hőfogyasztásának 

szabályozását célzó felújításáról, korszerűsítéséről szóló 19/2008.(IV.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

  
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Somogyvári Lajos képviselő úr indítványozta a rendeletmódosítás mellékletét képező 
pályázati felhívás V.1.4.h. ; VI.10.f.; valamint VIII.2. pontjának törlését. Javaslatát a 
Bizottság egyhangúlag támogatta 
 
7/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az iparosított technológiával épített lakóépületek hőfogyasztásának 
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szabályozását célzó felújításáról, korszerűsítéséről szóló 19/2008.(IV.26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról készült előterjesztést és a rendeletmódosítás Közgyűlés általi 
elfogadását azzal a módosítással támogatja, hogy kerüljenek törlésre a rendeletmódosítás 
mellékletét képező pályázati felhívásból az alábbi szövegrészek: 
 

V.1.4. h./  hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a Polgármesteri Hivatal folytassa le a 
közbeszerzési-, beszerzési eljárást. 

 
VI. 10. f./ a közbeszerzési eljárás költségeit, amennyiben a pályázat szerinti beruházás a 

Kbt. hatálya alá esik, vagy a pályázó önként vállalta a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását, illetve a közbeszerzés nélküli eljárás lefolytatásának költségeit; 

 
VIII. 2. Önkormányzat a hozzá benyújtott pályázat esetében igényelt támogatást akkor 

ítéli oda, ha – a pályázó megbízása alapján, nevében eljárva – a kivitelező 
kiválasztásában részt vesz. Az Önkormányzat a vállalkozói ajánlatok 
versenyeztetése során – értékhatártól függően – a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint, vagy közbeszerzés 
hiányában beszerzési szabályzata szerint jár el. 

 
 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 

 
 
 
 
 
8. Előterjesztés az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek 

energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának 
támogatásáról szóló 12/2008.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
8/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek 
energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 
12/2008.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést és a 
rendeletmódosítás Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
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9. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999.(X.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
9/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999.(X.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést és a rendeletmódosítás Közgyűlés 
általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
 
 
 

10. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városmarketing Operatív 
Programjának és Cselekvési Tervének elfogadásáról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
10/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Városmarketing Operatív 
Programjának és Cselekvési Tervének elfogadásáról készült előterjesztést és a határozati 
javaslat Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 

 
 
 

11. Előterjesztés Kaposvár Városközpont Funkcióbővítő Városrehabilitációjának 
Akcióterületi Tervéről 
 

Előterjesztő részéről Sári László igazgató úr kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztés 
leadását követően a sorozatos egyeztetések eredményeként változtatások váltak szükségessé 
az akcióterületi tervben, kérte a Bizottságot, hogy a javításokkal támogassa az akcióterületi 
terv elfogadását. Javaslatát a Bizottság egyhangúlag elfogadta. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el. 
 
11/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Városközpont Funkcióbővítő Városrehabilitációjának 
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Akcióterületi Tervéről készült előterjesztést és a határozati javaslat Közgyűlés általi 
elfogadását az akcióterületi terv alábbi módosításával támogatja. 
 

— Fő u. 2. szám alatti épület esetében az akcióterületi terv felújítást, átalakítást említ, 
ezt újjáépítésre javasoljuk javítani: 
133; 134; 152; 177. oldalakon. 

 
— Az akcióterületi terv projekteleme a Fő u. 2. számú üzletházban kialakításra kerülő 

üzlet-borozó, kávézó belső építészeti megoldása. E projektelem ismertetésénél utalás 
van arra, hogy az épületben valaha üzletek és iskola működött, de az ingatlan több éve 
funkció nélkül, üresen állt. A több év időmeghatározást a több mint egy évre 
javasoljuk javítani az alábbi helyeken: 
133; 152; 177. oldalakon. 

 
— A konzorcium egyik tagjának, a Korona Kft-nek kérésére a Fő u. 2. szám alatt 

megvalósításra tervezett üzlet-borozó, kávézó építésének befejezési határidejét 2009. 
III. negyedév végéről 2010. június 30-i határidőre kérjük módosítani. (153. oldal)  
 

— A 180. oldal 5.5. A Pályázati projekt végrehajtásának ütemezése táblázatban az alábbi 
változások történtek: 
A fejléc 2008. december helyett: 2008. IV. negyedév került. 
A 182. oldalon a VII. előkészítés költségei (IVS akcióterületi tervek, engedélyezési 
tervek) 2007-2008. november előkészítési szakasz oszlopból átkerülnek 2008. IV. 
negyedév oszlopba. 
A 183. oldal: Fő u. 2. sz. üzlet belső kialakításának költségei a 2009. III. negyedév 
oszlopból átkerülnek a 2010. II. negyedév oszlopba.   
 

— A határidő módosítás miatt változtak az alábbi táblák: 
234. oldal: III. számú partner: Korona Kft. integrált projekt rész költségei 2009. III. 
negyedév oszlopból átkerülnek a 2010 II. negyedév oszlopba.  
237. oldal: A 12.1.4. tábla a III. partner saját ereje a 2009. III. negyedév oszlopból 
átkerül a 2010. II. negyedév oszlopba.  
240. oldal: A 12.1.6. Cash-flow tábla 2009. III. negyedév oszlopból a partner költségei 
átkerülnek a 2010. II. negyedév oszlopba.  

Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 

 
 
 

12. Előterjesztés az "Építő Közösségek-közművelődési intézmények az élethosszig 
tartó tanulásért" című pályázatok beadásáról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 



2009.03.26.    de. 9:58 C:\jegy\20090218._mus.doc Szirják Imréné    16/11 

12/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az "Építő Közösségek-közművelődési intézmények az élethosszig 
tartó tanulásért" című pályázatok beadásáról készült előterjesztést és a határozati javaslat 
Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 

 
 
 
 

13. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a közösségi 
közlekedésfejlesztés projektgenerálás témában benyújtott pályázatról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
13/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a közösségi 
közlekedésfejlesztés projektgenerálás témában benyújtott pályázatról készült előterjesztést és 
a határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 

 
 
 

14. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 64. szám alatti veszélyeztetett ingatlanok 
állományból való törléséről és bontásáról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
14/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár, Fő u. 64. szám alatti veszélyeztetett ingatlanok 
állományból való törléséről és bontásáról készült előterjesztést és a határozati javaslat 
Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
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15. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról, Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásáról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
15/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról, Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról készült előterjesztést és a határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadását 
támogatja. 
 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 

 
 
 

16. Előterjesztés a KOTO Autóház Kft. Kaposvár, Izzó utcai ipartelepét kiszolgáló 
víziközművek átvételéről 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
16/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a KOTO Autóház Kft. Kaposvár, Izzó utcai ipartelepét kiszolgáló 
víziközművek átvételéről készült előterjesztést és a határozati javaslat Közgyűlés általi 
elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 

 
 

17. Előterjesztés a beruházási célprogram, illetve a beruházási program 
szabályzatról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
17/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a beruházási célprogram, illetve a beruházási program szabályzatról 
készült előterjesztést és a határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 



2009.03.26.    de. 9:58 C:\jegy\20090218._mus.doc Szirják Imréné    16/13 

18. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 
szóló 54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
18/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést és a módosítási 
javaslat Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
 
 
 

19. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati 
rendeletek módosításáról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
19/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati 
rendeletek módosításáról készült előterjesztést és a határozati javaslat, valamint a 
rendeletmódosítás  Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Határozati javaslat: 
Szavazati arány: 7 igen 
    6 tartózkodás 
    0 nem 
Rendeletmódosítás: 
Szavazati arány: 7 igen 
    4 tartózkodás 
    2 nem 

 
 
 
 

20. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
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20/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról készült 
előterjesztést és a rendeletmódosítás  Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 10 igen 
    2 tartózkodás 
    1 nem 

 
 

 
21. Előterjesztés a lakásrendelet módosításáról 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
21/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a lakásrendelet módosításáról készült előterjesztést és a határozati 
javaslat, valamint a rendeletmódosítás Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Határozati javaslat: 
Szavazati arány: 11 igen 
    3 tartózkodás 
    0 nem 
Rendeletmódosítás: 
Szavazati arány: 11 igen 
    3 tartózkodás 
    0 nem 

 
 
 
 

22. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
22/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést 
és a határozati javaslat, valamint a rendeletmódosítás Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 12 igen 
    2 tartózkodás 
    0 nem 
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II. Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések: 
 
23. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának 2009. évi munkatervéről 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 

 
2/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
bizottsága megtárgyalta a Bizottság 2009. évi munkatervéről szóló előterjesztést, és úgy 
határozott, hogy változtatás illetve kiegészítés nélkül elfogadja. 
 

         Felelős:                Tóth István tanácsnok 
         Határidő:              2009. február 18-tól folyamatosan 

 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
   

 
24. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedésekről 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
3/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
bizottsága megtárgyalta a forgalomtechnikai intézkedésekről szóló előterjesztést, és úgy 
határozott, hogy:   
 

1. Az Eger utcában a Madár utca és Kapoli Antal utca közötti szakaszon 30 km/h 
sebességkorlátozó táblák kihelyezését támogatja. 
Felelős:                       Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                     2009. március 10. 
 

2. A Gárdonyi Géza utca és Kapoli Antal utca kereszteződésénél az „Állj elsőbbségadás 
kötelező” forgalmi tábla kicserélését az „Elsőbbségadás kötelező” forgalmi táblára 
támogatja. 
Felelős:                       Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                     2009. március 10. 

 
3. Töröcskén, a Fenyves utca bekötőúti csatlakozása és a déli buszforduló közötti 

szakaszon „3,5 t súlykorlátozás, kivéve autóbusz behajtás” táblák kihelyezését 
támogatja. 
Felelős:                       Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                     2009. március 10. 
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4. A Kossuth térre történő behajtás lehetséges helyszínein (Ady Endre u., Zárda u., Fő u. 

sétáló utcai részének keleti pontja, Teleki u. sétáló utcai kezdőpontja) ideiglenes 
útkezelői intézkedést követően elhelyezett „Várakozni tilos – elszállíthatóságot 
lehetővé tevő” táblakombináció véglegesítésével egyet ért. 

 
Felelős:                       Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                     Értelem szerint 
 

Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 

 
 
 
 

25. Előterjesztés a Kaposvár Max 111. Kft. légvezetékkel történő villamos energia 
ellátásáról 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
 
4/2009. (II. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár Max111. Kft. villamos energia ellátásáról szóló 
előterjesztést és egyetért a Kaposvár Ipartelep transzformátor állomástól az Izzó utcán, illetve 
a Nagygát utca 6. sz. oszlopáig terjedő 303,8 m hosszon a légkábeles hálózatnak az 
ELEKTRO-PRO Villamos Szolgáltató Bt. – Sárdi Péter tervező által készített SP-23/2008 
számú nyomvonalrajz, illetve a hozzá tartozó műszaki leírás szerinti, úttal párhuzamosan, a 
kiemelt szegélytől 2 m-re történő átépítésével.  
  

Felelős:  Tóth István tanácsnok 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  2009. február 25. (tervező értesítésére) 

   
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
 
 
Kaposvár, 2009. február 18. 
 
 
 Szirják Imréné Tóth István 
     titkár tanácsnok 


