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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 2010. február 17-én, a kaposvári Polgármesteri Hivatal 103. sz. 
tárgyalójában megtartott üléséről. 
 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
 
Tóth István tanácsnok úr köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság 14 
fővel jelen van, így határozatképes. 
 
Ezt követően kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül még az alábbi 
kettő előterjesztést a Bizottság vegye fel a napirendre, és kerüljön tárgyalásra: 
— „a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatti üzemviteli épület II. emeletén és tetőterében lévő 
helyiségcsoport Oktatási Hivatal részére történő bérbeadásáról és a felújítási költségek 
bérleti díjba történő beszámításáról”,  
— „a Kaposvár, Berzsenyi u. 2/a sz. alatti helyiség portálcseréjének és felújítási  
költségeinek bérleti díjba történő”, 
 
Javasolta a napirend fentiek szerinti elfogadását. 

 

7/2010. (II. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága úgy határozott, hogy a 
— „a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatti üzemviteli épület II. emeletén és tetőterében lévő 
helyiségcsoport Oktatási Hivatal részére történő bérbeadásáról és a felújítási költségek 
bérleti díjba történő beszámításáról”,  
— „a Kaposvár, Berzsenyi u. 2/a sz. alatti helyiség portálcseréjének és felújítási  
költségeinek bérleti díjba történő”, 
 
előterjesztéseket a meghívóban szereplő egyéb napirendi pontokkal együtt megtárgyalja. 
 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
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Napirendek: 
 
I. A 2010. február 25-i Közgyűlés elé kerülő előterjesztések: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

3. Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló -  többször módosított - 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
4. Előterjesztés a 26/1994.(VI.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, az 

óraleolvasás, számlázás és díjbeszedés időpontjáról és rendjéről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

5. Előterjesztés Kaposvár "Új munkahelyek, új utak, új otthonok!" elnevezésű, 
várospolitikai és városfejlesztési célokat megfogalmazó, 4 éves gazdasági 
programjának állásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

6. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési tervének felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

7. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési Stratégiájának 
áttekintéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 dr. Loncsár Kisztina 
 

8. Előterjesztés a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 
84/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet, illetve a Kaposvári Városfejlesztési 
Kft-vel kötött szerződés végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 dr. Loncsár Kisztina 
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9. Előterjesztés a pénzügyi-gazdasági válság csökkentése érdekében alkalmazott 
"kaposvári modell" hatása Kaposvár gazdaságára, a gazdaságélénkítés további  
feladatairól 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 dr. Loncsár Kisztina 
 

10. Előterjesztés a Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: ifj. Horváth János városi főépítész 
 

11. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 
38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: ifj. Horváth János városi főépítész 
 

12. Előterjesztés 0306/1 hrsz-ú ingatlan - Toponár, Kodolányi u. - északi  részének 
tulajdonba vételéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 

13. Előterjesztés a fizetőparkolók  üzemeltetéséről szóló többször módosított 
25/1999.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

14. Előterjesztés a Kaposvár Kártya továbbfejlesztéséről, új kedvezmények 
bevezetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

15. Előterjesztés a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatti üzemviteli épület II. emeletén és 
tetőterében lévő helyiségcsoport Oktatási Hivatal részére történő bérbeadásáról 
és a felújítási költségek bérleti díjba történő beszámításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
16. Előterjesztés a Kaposvár, Berzsenyi u. 2/a sz. alatti helyiség portálcseréjének és 

felújítási  költségeinek bérleti díjba történő 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 

 

II. Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések: 
 

17. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának 2010. évi munkatervéről 
Előterjesztő: Tóth István tanácsnok  
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
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18. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedés iránti kérelem elbírásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
 

19. Előterjesztés a kaposvári 18250 hrsz-ú zártkerti útra vonatkozó szolgalmi jog 
alapításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
8/2010. (II. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról készült előterjesztést, és a határozati javaslat,  
valamint a rendeletmódosítás Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Határozati javaslat: 
Szavazati arány: 12 igen 
    2 tartózkodás 
    0 nem 

 
Rendeletmódosítás: 
Szavazati arány: 11 igen 
    2 tartózkodás 
    1 nem 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi 

költségvetéséről 
 

Erős György irodavezető előterjesztő részéről kiegészítésként elmondta, hogy az 
Önkormányzat által habbal oltó tűzoltó jármű beszerzésére benyújtott pályázat tekintetében az 
előterjesztés elkészültét követően küldték meg az értesítést a támogatás megítéléséről.  
A 24 000 000,- Ft önerő vállalást a költségvetési rendeletben szerepeltetni kell. Kérte a 
Bizottságot, hogy ezzel együtt támogassa a rendelet elfogadását. 
Polyák József külső szakértő tag kérdezte, hogy a Petőfi Általános Iskola, valamint a Lőtér 
értékesítésére vonatozóan van-e már szerződés. 
Sallay Attiláné irodavezető válaszában elmondta, hogy a szerződést mindkét esetben 
megkötötték, de még nem került a teljes vételár kiegyenlítésre. 
Tóth István tanácsnok úr arra tett javaslatot, hogy határozati javaslatként kerüljön be az, 
hogy az út-, híd-, járda felújítás új induló keretösszegének változtatása nélkül a műszaki 
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tartalommal való feltöltés csak következő Közgyűlésen legyen meghatározva, hiszen addigra 
lehet majd látni a tél okozta károkat is. 
A javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadta. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el. 
 
9/2010. (II. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetéséről készült előterjesztést, és a határozati javaslat, valamint a rendelet Közgyűlés 
általi elfogadását az alábbiak szerint támogatja. 
 
Határozati javaslat az alábbi kiegészítéssel: 

Az út-, híd-, járda felújítás új induló keretösszegének változtatása nélkül a 
műszaki tartalommal való feltöltés csak következő Közgyűlésen kerül 
meghatározásra. 

Szavazati arány: 12 igen 
    2 tartózkodás 
    0 nem 

 
Rendelet az alábbi kiegészítéssel: 

A tűzoltó járműre vonatkozóan a 24 000 000,- Ft pályázati önerőt a 2010. évi 
költségvetésében a hiány terhére biztosítsa az Önkormányzat. 

Szavazati arány: 9 igen 
    4 tartózkodás 
    1 nem 
 
 
 
 
3. Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló -  többször módosított - 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
10/2010. (II. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról készült előterjesztést, és a rendeletmódosítás Közgyűlés általi elfogadását  
támogatja. 
 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
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4. Előterjesztés a 26/1994.(VI.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, az 
óraleolvasás, számlázás és díjbeszedés időpontjáról és rendjéről 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
11/2010. (II. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a 26/1994.(VI.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, az 
óraleolvasás, számlázás és díjbeszedés időpontjáról és rendjéről készült előterjesztést, és a 
rendeletmódosítás Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
 
 
 
 
5. Előterjesztés Kaposvár "Új munkahelyek, új utak, új otthonok!" elnevezésű, 

várospolitikai és városfejlesztési célokat megfogalmazó, 4 éves gazdasági 
programjának állásáról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
12/2010. (II. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár "Új munkahelyek, új utak, új otthonok!" elnevezésű, 
várospolitikai és városfejlesztési célokat megfogalmazó, 4 éves gazdasági programjának 
állásáról készült előterjesztést, és a határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadását  
támogatja. 
 
Szavazati arány: 10 igen 
    3 tartózkodás 
    1 nem 
 
 
 
 
 
6. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési tervének felülvizsgálatáról 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
13/2010. (II. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési tervének 
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felülvizsgálatáról készült előterjesztést, és a határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadását  
támogatja. 
 
Szavazati arány: 12 igen 
    1 tartózkodás 
    0 nem 
 
 
 
 
7. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési Stratégiájának 

áttekintéséről 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
14/2010. (II. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési Stratégiájának 
áttekintéséről készült előterjesztést, és a határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadását  
támogatja. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
    1 tartózkodás 
    0 nem 

 
 
 
 

8. Előterjesztés a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 
84/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet, illetve a Kaposvári Városfejlesztési Kft-vel 
kötött szerződés végrehajtásáról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
15/2010. (II. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 
84/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet, illetve a Kaposvári Városfejlesztési Kft-vel 
kötött szerződés végrehajtásáról készült előterjesztést, és a határozati javaslat Közgyűlés 
általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
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9. Előterjesztés a pénzügyi-gazdasági válság csökkentése érdekében alkalmazott 
"kaposvári modell" hatása Kaposvár gazdaságára, a gazdaságélénkítés további  
feladatairól 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
16/2010. (II. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a pénzügyi-gazdasági válság csökkentése érdekében alkalmazott 
"kaposvári modell" hatása Kaposvár gazdaságára, a gazdaságélénkítés további  
feladatairól készült előterjesztést, és a határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadását  
támogatja. 
 
Szavazati arány: 12 igen 
    1 tartózkodás 
    1 nem 

 
 
 
 

10. Előterjesztés a Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
17/2010. (II. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról készült 
előterjesztést, és a határozati javaslat, valamint a rendeletmódosítás Közgyűlés általi 
elfogadását támogatja. 
 
Határozati javaslat: 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 

 
Rendeletmódosítás: 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
 
 
 
 
11. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 38/1995. 

(X. 16.) önkormányzati rendelet 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
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18/2010. (II. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 
38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet készült előterjesztést, és a rendeletmódosítás 
Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
 
 
 
 
12. Előterjesztés 0306/1 hrsz-ú ingatlan - Toponár, Kodolányi u. - északi  részének 

tulajdonba vételéről 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
19/2010. (II. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta 0306/1 hrsz-ú ingatlan - Toponár, Kodolányi u. - északi  részének 
tulajdonba vételéről készült előterjesztést, és a határozati javaslat Közgyűlés általi 
elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 

 
 
 
 
 

13. Előterjesztés a fizetőparkolók  üzemeltetéséről szóló többször módosított 
25/1999.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Hartner Rudolf városgondnokság vezető előterjesztő részéről kiegészítésként elmondta, 
hogy a díjmentes igazolvány jól látható helyre történő kihelyezésének elmulasztását továbbra 
is javasolja büntetni annak ellenére, hogy rendszám alapján a parkoló őr meg tud 
bizonyosodni az ingyenes parkolási jogosultságról. Így elkerülhető a lakosság részéről a 
kritikai megjegyzések. Javasolta, a rendelet eredeti szövegét ebben  a tekintetben megtartani. 
Javaslatát a Bizottság egyhangúlag elfogadta. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el. 
 
20/2010. (II. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a fizetőparkolók  üzemeltetéséről szóló többször módosított 
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25/1999.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést, és a 
rendeletmódosítás Közgyűlés általi elfogadását az alábbi módosítással támogatja. 
 

3. § 
 

A R. 12/B. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„(3) A díjmentes parkolásra jogosító igazolványt a gépjárműben az első szélvédő mögött, 
kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességéről az ellenőrzést 
végző személy megbizonyosodhasson. Ennek elmulasztása díj és pótdíjfizetési 
kötelezettséget von maga után.”  

 
 

 4.§ 
 

A R. 13. § -a az alábbiak szerint módosul: 
 

„13.§ 
 

(1) A fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a várakozási díj megfizetését a 
Városgondnokság és a Közterület Felügyelet bármikor jogosult ellenőrizni. 

 
(2) A jogosulatlan használatért  e rendelet 2. számú mellékletének 3.  pontjában meghatározott 
pótdíjat kell fizetni. 

 
(3) Jogosulatlan használatnak minősül a parkolóhely igénybevétele: 

 
a.) utólagos fizetés esetén (érvényes parkolójegy hiányában); 
b.) előre megfizetett  várakozási idő elteltével a parkolóhely további díjfizetés nélküli 

igénybevétele esetén; 
c.) ha érvényes parkolójegy, bérlet vagy engedély nincs a gépkocsiban jól látható 

módon elhelyezve. 
  
(4) Jogosulatlan használat esetén a pótdíjfizetési felszólítást a gépkocsi szélvédőjére kell 
helyezni. 

 
(5) A fizetési felszólításon a szabálytalanság tényét, helyét, időpontját, a gépkocsi rendszámát, 
valamint a pótdíj megfizetésére vonatkozó összes tudnivalót fel kell tüntetni. 

 
(6) A pótdíjat csekken, vagy nyitvatartási időben a Városgondnokság ügyfélszolgálati 
irodájában, készpénzben kell megfizetni. 

 
(7) Amennyiben a pótdíjfizetési kötelezettségének a jogosulatlan használó 15 naptári napon 
belül nem tesz eleget, úgy az üzemeltető vele szemben fizetési meghagyás kibocsátását 
kezdeményezi.” 

 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
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14. Előterjesztés a Kaposvár Kártya továbbfejlesztéséről, új kedvezmények 
bevezetéséről 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
21/2010. (II. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár Kártya továbbfejlesztéséről, új kedvezmények 
bevezetéséről készült előterjesztést, és a határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadását  
támogatja. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
    0 tartózkodás 
    1 nem 
 
 
 
 
15. Előterjesztés a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatti üzemviteli épület II. emeletén és 

tetőterében lévő helyiségcsoport Oktatási Hivatal részére történő bérbeadásáról és a 
felújítási költségek bérleti díjba történő beszámításáról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
22/2010. (II. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatti üzemviteli épület II. emeletén 
és tetőterében lévő helyiségcsoport Oktatási Hivatal részére történő bérbeadásáról és a 
felújítási költségek bérleti díjba történő beszámításáról készült előterjesztést, és a 
határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 

 
 
 
 

16. Előterjesztés a Kaposvár, Berzsenyi u. 2/a sz. alatti helyiség portálcseréjének és 
felújítási  költségeinek bérleti díjba történő 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
23/2010. (II. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár, Berzsenyi u. 2/a sz. alatti helyiség portálcseréjének 
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és felújítási  költségeinek bérleti díjba történő készült előterjesztést, és a határozati javaslat  
Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 

 
 
 
 
 
 
II. Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések: 
 

 
 

17. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának 2010. évi munkatervéről 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
24/2010. (II. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
bizottsága megtárgyalta a Bizottság 2010. évi munkatervét, és úgy határozott, hogy 
változtatás, illetve kiegészítés nélkül elfogadja. 
 
Felelős:  Tóth István tanácsnok  
Határidő:  2010. február 17-től folyamatosan 
 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
 
 

 
18. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedés iránti kérelem elbírásáról 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Tóth István tanácsnok úr javasolta, hogy a Buzsáki utcán az Arany János u. felől a „Megállni 
tilos” tábla ne kerüljön leszerelésre, és a tábla alá „20” m kiegészítő tábla kihelyezését 
javasolta. Továbbá nem tartja indokoltan ezek után, hogy a Buzsáki utcán a Klapka utcai 
kereszteződéstől déli irányban „Megállni tilos” tábla kihelyezésre kerüljön. 
Javaslatát a Bizottság egyhangúlag elfogadta. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el. 
 
25/2010. (II. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  Műszaki Bizottsága úgy 
határozott, hogy a Buzsáki utcán a Klapka utcai kereszteződéstől déli irányban „Megállni 
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tilos” tábla kihelyezését, valamint a Buzsáki utcán az Arany János u. felől a „Megállni tilos” 
tábla leszerelését nem támogatja, a Buzsáki utcán az Arany János u. felől a „Megállni tilos” a 
tábla alá „20” m kiegészítő tábla elhelyezését elrendeli. 
 

Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2010. március 10. 
 

Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
 
 
 
 
19. Előterjesztés a kaposvári 18250 hrsz-ú zártkerti útra vonatkozó szolgalmi jog 

alapításáról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
26/2010. (II. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a kaposvári 18250 hrsz-ú zártkerti útra vonatkozó szolgalmi jog 
alapításáról készült előterjesztést, és a határozati javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város  
Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 14 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 

 
  

Kaposvár, 2010. február 17. 
 
 
 Szirják Imréné Tóth István 
 titkár tanácsnok 


