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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. augusztus 18-án, a kaposvári Polgármesteri Hivatal 103. 
számú tárgyalójában megtartott üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Tóth István tanácsnok köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Kaposvár Megyei 
Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága 11 fővel 
van jelen, határozatképes. 

Ezt követően megkérdezte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül van-e más 
napirendre  javaslat? 
A Bizottság tagjai részéről javaslat nem hangzott el. 
Tóth István tanácsnok javasolta a meghívóban szereplő napirendek elfogadását és a "Virágos  
Kaposvárért" és a "Virágos ház" díjak 2010. évi adományozásáról szóló előterjesztést zárt 
ülésen tárgyalni.  
 
61/2010. (VIII. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága úgy határozott, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat változtatás nélkül 
megtárgyalja azzal, hogy a "Virágos Kaposvárért" és a "Virágos ház" díjak 2010. évi 
adományozásáról szóló előterjesztés ZÁRT ülés keretében kerül tárgyalásra. 

Szavazati arány: 11 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
 
Napirendek: 
 
I. A 2010. augusztus 18-i Közgyűlés elé kerülő előterjesztések: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a "A Kaposvári  
Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezetékének kiépítése" 
 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által "A közösségi 
közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások 
támogatása" című projekthez benyújtott pályázatról 
 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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3. Előterjesztés a "Virágos Kaposvárért" és a "Virágos ház" díjak 2010. évi 
adományozásáról 
 
Előterjesztő:   Tóth István tanácsnok 
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
 

II. Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések: 
 

4. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedésekről 
 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
 

5. Előterjesztés külterületi ingatlanok őrzésének támogatásáról 
 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
 

A napirendek tárgyalása sorrendi változtatásokkal, az alábbiak szerint történt: 
 
I.  A 2010. június 10-i Közgyűlés elé kerülő előterjesztések: 
 
1. Előterjesztés a "Virágos Kaposvárért" és a "Virágos ház" díjak 2010. évi 
adományozásáról 
 
A napirend tárgyalása zárt ülésen történt, melyről külön jegyzőkönyv készült. 
 
2. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedésekről 
 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem érkezett. 
 
63/2010. (VIII. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  Műszaki Bizottsága úgy 
határozott, hogy  
 

a.) A Bem utca jelenlegi forgalmi irányán nem változtat. 
 

b.) A Bem utcán a fekvőrendőrök telepítését nem rendeli el. 
 

c.) A Bem utca Kisfaludy u. és Buzsáki u. közötti szakaszán 30 km/óra 
sebességkorlátozást rendel el.  

 
d.) A Honvéd u. 14-18. szám alatt a körforgalmat egyirányúsítja. 

 
e.) A Madár u. 75. sz. környékén a fekvőrendőrök telepítését nem rendeli el. 

 
f.) A „Kis Jutai” úton a „Behajtani tilos” tábla alatta „Kivéve lakók” tábla helyett 

„Behajtani tilos”„Kivéve célforgalom” tábla telepítését elrendeli. 
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g.)  A Mátyás király u., Corvin tér, Károly R. u. körzetében „Lakó-pihenő övezet” tábla 
kihelyezését elrendeli. 
 

h.) A Biczó közben a „Megállni tilos” tábla kihelyezését nem támogatja. 
 

i.) A Kaposrétsoron a fekvőrendőrök telepítését nem rendeli el. 
 

Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2010. szeptember 15. 

 
 
Szavazati arány: 11 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
 
 
3. Előterjesztés külterületi ingatlanok őrzésének támogatásáról 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem érkezett. 
 
64/2010. (VIII. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  Műszaki Bizottsága úgy 
határozott, hogy a Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete számára a Hegygazdák 
Közössége Támogatási Keret terhére az általuk benyújtott és elbírált szabályszerű pályázat 
alapján 2010. december 1-től 200.000.- Ft erejéig az Egyesület által igazoltan kifizetett havi 
őrzési költségek 50%-nak megfelelő mértékű, de legfeljebb havi 50.000 Ft támogatást biztosít 
azzal a feltétellel, hogy a pénz felhasználásáról havonta szabályszerűen elszámol. 
 

Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:            Molnár György gazdasági igaz gató 
                                     Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:                      2010. december 1-től havonta        

 
Szavazati arány: 11 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
 
4.  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a "A Kaposvári  
Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezetékének kiépítése" 
 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt.  
 
Paksi Lajos képviselő megkérdezte, hogy a megtérülés időszakáról van-e valami számítás? 
 
Tóth István tanácsnok válaszában elmondta, hogy tudomása szerint fűtőértékre számítva a 
mindenkori gáz ár 70 %-áért kapjuk a biogázt a Cukorgyártól. Ha nem nyerünk támogatást, a 
megtérülés is hosszú idő. Tartósan fogják tudni szolgáltatni a biogázt. 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat  
nem érkezett. 
 

65/2010. (VIII. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a „A 
Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezetékének kiépítése” című projekthez 
benyújtott pályázatról készült előterjesztést, és a határozati javaslat Közgyűlés általi 
elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 11 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 

 
5.  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által "A közösségi 
közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása" 
című projekthez benyújtott pályázatról 
 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt.  
 
Paksi Lajos képviselő elmondta, ha jól érti, a pályázat be van adva, a pályázat tartalmát 
utólag hagyjuk jóvá. Megkérdezte, eldőlt-e már az önrész kölcsönfelvétele? 
 
Dr. Gyürecs Andrea pályázati referens válaszában elmondta, hogy az önerő biztosítása a 
Gazdasági Igaz gatóságnál folyamatban van. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat  
nem érkezett. 
 
66/2010. (VIII. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által „A 
közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások 
támogatása” című projekthez benyújtott pályázatról készült előterjesztést, és a határozati 
javaslat Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 11 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
 
Több napirend nem lévén Tóth István tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2010. augusztus 18. 
 
 
 
 Gelencsér Ildikó Tóth István 
 jkv. vezető tanácsnok 


