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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. március  29-én, a kaposvári Polgármesteri Hivatal 

sajtószobájában megtartott rendkívüli ülésérő l. 
 

 

Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 

 
Tóth István tanácsnok úr köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Kaposvár Megyei 

Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága 9 fővel 

van jelen, határozatképes. 

 

Ezt követően kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül még az alábbi 
előterjesztést a Bizottság vegye fel a napirendre, és kerüljön tárgyalásra: 

— az „Önkormányzatunk és az MNV Zrt. közötti hulladékgazdálkodási célú, ingyenes 
területátadásról szóló szerződés elfogadásáról” szóló előterjesztés. 

 

Javasolta a napirend fentiek szerinti elfogadását. 

 

27/2010. (III. 29.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 

Bizottsága úgy határozott, hogy a 

— „Önkormányzatunk és az MNV Zrt. közötti hulladékgazdálkodási célú, ingyenes 
területátadásról szóló szerződés elfogadásáról”,  

 

előterjesztést a meghívóban szereplő egyéb napirendi pontokkal együtt megtárgyalja. 

 

Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 

    0 nem 
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Napirendek: 
 

I. A 2010. március 29-i rendkívüli Közgyűlés elé kerülő előterjesztések: 
 

1. Előterjesztés az Agóra beruházás megvalósításához szükséges parkoló használati 
jog átengedéséről  
 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
2. Előterjesztés a Honvéd utca, Arany János utca, Petőfi utca által határolt 

akcióterületre vonatkozó szociális város rehabilitációs pályázat benyújtásáról, 
valamint a Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése című projekt önerejének 
biztosításáról 
 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Loncsár Krisztina Városfejlesztési Kft. igazgató 

   Bajzik Imre igazgató 

 

 

3. Előterjesztés az Önkormányzatunk és az MNV Zrt. közötti hulladékgazdálkodási 
célú, ingyenes területátadásról szóló szerződés elfogadásáról  
 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 

 

 

Napirendek tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés az Agóra beruházás megvalósításához szükséges parkoló használati jog 
átengedéséről 

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

 

28/2010. (III. 29.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 

Bizottsága megtárgyalta az Agóra beruházás megvalósításához szükséges parkoló 
használati jog átengedéséről készült előterjesztést, és a határozati javaslat Közgyűlés általi 

elfogadását támogatja. 
 

Szavazati arány: 9 igen 

    0 tartózkodás 
    0 nem 
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2. Előterjesztés a Honvéd utca, Arany János utca, Petőfi utca által határolt 

akcióterületre vonatkozó szociális város rehabilitációs pályázat benyújtásáról, 
valamint a Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése című projekt önerejének 
biztosításáról 

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

 

29/2010. (III. 29.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 

Bizottsága megtárgyalta a Honvéd utca, Arany János utca, Petőfi utca által határolt 
akcióterületre vonatkozó szociális város rehabilitációs pályázat benyújtásáról, valamint 
a Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése című projekt önerejének biztosításáról készült 

előterjesztést, és a határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 

 

Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 

    0 nem 

 

 

3. Előterjesztés az Önkormányzatunk és az MNV Zrt. közötti hulladékgazdálkodási 
célú, ingyenes területátadásról szóló szerződés elfogadásáról  

 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 

 
30/2010. (III. 29.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 

Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzatunk és az MNV Zrt. közötti 
hulladékgazdálkodási célú, ingyenes területátadásról szóló szerződés elfogadásáról 
készült előterjesztést, és a határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 

Szavazati arány: 9 igen 

    0 tartózkodás 

    0 nem 

 
 

 

  
Kaposvár, 2010. március 29. 
 
 
 
 Károly-Vincze Renáta Tóth István 
 titkár tanácsnok 


