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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. december 1-jén, a kaposvári Polgármesteri Hivatal 103. 
számú tárgyalójában megtartott üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Dr. Gyenesi Istvánné tanácsnok asszony köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága 8 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. 
Dr. Gyenesi Istvánné tanácsnok asszony kérte a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő 
generálkivitelezési szerződés módosításáról szóló előterjesztés törlését a napirendi pontok 
közül, javasolta a meghívóban szereplő egyéb napirendek elfogadását azzal a változással, 
hogy a Kaposvár város környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról és a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tevékenységéről szóló előterjesztések utolsó 
helyen kerüljenek tárgyalásra, valamint jelezte, hogy az állati hulladék ártalmatlanítási díjak 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra. 

 
88/2010. (XII. 01.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága úgy határozott, hogy a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő generálkivitelezési 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést törli napirendjei közül, a többi napirendi pontot a 
kiküldött meghívó szerint megtárgyalja, azzal, hogy a Kaposvár város környezetvédelmi 
programjának felülvizsgálatáról és a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás tevékenységéről szóló előterjesztések utolsó napirendként kerülnek tárgyalásra. 
 
Szavazati arány: 8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
 
Napirendek: 
 
I. A 2010. december 09-i Közgyűlés elé kerülő előterjesztések: 
 

1. Előterjesztés a távhőszolgáltatás díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott:  Komáromi Attila ügyvezető igazgató 
 

2. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott:  Csapó József vezérigazgató 
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3. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

4. Előterjesztés a 2011. évi koncepcióról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

5. Előterjesztés az állati hulladék ártalmatlanítási díjak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
 

II. Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések: 
 

6. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek elbírálásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
 

7. Előterjesztés a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács és a Dél-dunántúli 
Regionális Területfejlesztési Tanács tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

8. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

I. A 2010. december 09-i Közgyűlés elé kerülő előterjesztések: 
 

9. Előterjesztés Kaposvár város környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
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Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a távhőszolgáltatás díjainak módosításáról 
 
Dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok köszöntötte Komáromi Attila urat a Kaposvári 
Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. részéről. 
 
Előterjesztő kiegészítésként elmondta, hogy a MEH nyilatkozata még nem érkezett meg, és  
kérte az előterjesztés megtárgyalását. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat  
nem érkezett. 
 
89/2010. (XII. 01.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a távhőszolgáltatás díjainak módosításáról készült előterjesztést és 
a határozati javaslat valamint a rendeletmódosítás Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: Határozati javaslat: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Rendeletmódosítás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
2. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról 
 
Dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok köszöntötte Csapó József vezérigazgató urat a Kaposvári 
Tömegközlekedési Zrt. részéről. 
 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
 
Kiss Tamás képviselő megkérdezte, hogy a bliccelők magas arányának (23%) csökkentésére 
milyen megoldásokat terveznek? 
 
Csapó József válaszában elmondta, hogy a bliccelők arányát csak becsülni tudják (~5 %), 
valamint azt, hogy a szükséges intézkedéséket már évekkel ezelőtt bevezették, és alkalmazzák 
csúcsidő kivételével. 
 
Molnár György igazgató további kiegészítésként hozzátette, hogy a díjfizetés nélkül utazók 
többsége alanyi jogon mentesül a díjfizetés alól. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat  
nem érkezett. 
 
90/2010. (XII. 01.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról készült 
előterjesztést és a határozati javaslatok valamint a rendeletmódosítás Közgyűlés általi 
elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: Határozati javaslat: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Rendeletmódosítás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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3. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő ismertette az előterjesztéshez kapcsolódó módosító javaslatot: a 
rendeletmódosítás 4/c. mellékletében szereplő pótigények között lévő közcélú dolgozók 
irányításához művezető határozott idejű foglalkoztatása ez év december 31-ig kerüljön 
meghosszabbításra. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
91/2010. (XII. 01.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztést és a határozati 
javaslatok valamint a rendeletmódosítás Közgyűlésnek az alábbi módosításokkal javasolja 
elfogadásra. 

- A Városgondnokságnál közcélú dolgozók irányításához alkalmazott művezető 
határozott idejű foglalkoztatása ez év december 31-ig kerüljön meghosszabbításra. 
(4/c melléklet) 

 
Szavazati arány: Határozati javaslat: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

Rendeletmódosítás: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
4. Előterjesztés a 2011. évi koncepcióról 
 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem érkezett. 
 
92/2010. (XII. 01.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a 2011. évi koncepcióról készült előterjesztést és a határozati 
javaslat Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: Határozati javaslat: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
1 fő nem élt szavazati jogával. 
 
5. Előterjesztés Kaposvár város környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról 
 
Előterjesztő kiegészítésként elmondta, hogy a felülvizsgálat egy 6 program részeként valósult  
meg, ezt követően új környezetvédelmi program készítése szükséges.  
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok jelezte, hogy a platánfák virágzása allergiás reakciót vált ki 
a lakosság egy részénél és kérte, hogy a virágzás csökkentése érdekében tegyék meg a 
szükséges lépéseket. 
 
Előterjesztő válaszában elmondta, hogy a kérést az új program elkészítése során figyelembe 
fogják venni. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további érdemi kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító 
javaslat nem érkezett. 
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93/2010. (XII. 01.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár város környezetvédelmi programjának 
felülvizsgálatáról készült előterjesztést és a határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadását  
támogatja. 
 
Szavazati arány: Határozati javaslat: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
6. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

tevékenységéről 
 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem érkezett. 
 
94/2010. (XII. 01.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
2010. évi működéséről szóló tájékoztatót és a beszámolót elfogadta. 
 
Felelős:  Dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
7. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek elbírálásáról 
 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok elmondta, hogy a Buzsáki utcában a Sportcsarnok környékén lakók 
kérik az úttest szélesítését és a forgalom csökkentését. Javasolta az utca egyirányúsítását. 
 
Tóth István alpolgármester kérte, hogy a Buzsáki utca Arany János és Puskin utca közötti 
szakaszának északi irányú egyirányúsításával kapcsolatban készüljön kérdőív a Buzsáki utca 
érintett szakaszának lakói részére. 
 
Torma János képviselő megkérdezte, hogy Szondi utca mely részére kérték fekvőrendőr 
elhelyezését? 
 
Előterjesztő válaszában elmondta, hogy a Toldi Lakótelepi Iskola vonalában kérték a Béke 
utcában. Egyúttal kérte, hogy az előterjesztésben hibásan szereplő utcanevet javítsák ki 
Szondi utcáról Béke utcára. 
 
Somogyvári Lajos szakértő jelezte a Bizottság felé, hogy a Városház utca átépítését 
követően nem állították helyre a régi forgalmi rendet, így a Bárány fogadó áruszállítása nem 
megoldott. 
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Tóth István alpolgármester válaszában elmondta, hogy a belváros funkcióbővítő  
városrehabailitációja projekt műszaki átadása még zárult le,  egyben javasolta az utca mindkét  
oldalán a rakodási lehetőség biztosítását. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további érdemi kérdés, észrevétel nem hangzott el, egyéb 
módosító javaslat nem érkezett. 
 
95/2010. (XII. 01.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  Műszaki Bizottsága úgy 
határozott, hogy  

a.) a Monostor utcában fekvőrendőrök telepítését nem rendeli el; 
b.) a Bem utcában – a Kisfaludy u. és Buzsáki u. közti szakaszon – fekvőrendőrök 

telepítését nem rendeli el; 
c.) a Béke utca belső szakaszán a Toldi Lakótelepi Iskola vonalában fekvőrendőr 

telepítését nem rendeli el; 
d.) a Szigetvári utcában sebességkorlátozó tábla kihelyezését nem rendeli el. A  

súlykorlátozó tábla kihelyezését kiegészítő táblával „kivéve engedéllyel” rendeli el; 
e.) az Arany János utcában a Buzsáki u. vonalában gyalogátkelőhely létesítését nem 

rendeli el; 
f.) a Táncsics utcán a Bartók B. utcától nyugatra az első útkereszteződésig „30 km 

sebességkorlátozó” táblák kihelyezését rendeli el; 
g.)  a Zselic kertvárosi bekötőútra „60 km sebességkorlátozó” tábla kihelyezését rendeli el; 
h.) a Kápolna utca mindkét végére súlykorlátozó tábla kihelyezését rendeli el; 
i.) a Rákóczi stadionnál a cukorgyári bejárati úthoz csatlakozó parkolóra vonatkozólag a 

„Tehergépkocsival behajtani tilos” tábla kihelyezését rendeli el. 
j.) a Buzsáki utca Arany János és Puskin utca közötti szakaszának északi irányú 

egyirányúsítására vonatkozóan készüljön kérdőív. 
 

Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2010. december 30. 

 
Szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
8. Előterjesztés az állati hulladék ártalmatlanítási díjak felülvizsgálatáról 
 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem érkezett. 
 
96/2010. (XII. 01.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az állati hulladék ártalmatlanítási díjak felülvizsgálatáról készült 
előterjesztést és a határozati javaslatok Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: Határozati javaslat: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
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9. Előterjesztés a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács és a Dél-dunántúli 

Regionális Területfejlesztési Tanács tevékenységéről 
 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem érkezett. 
 
97/2010. (XII. 01.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság a Somogy Megyei 
Területfejlesztési Tanács és a Dél-dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács 
tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, és elfogadta. 
 
Szavazati arány: Határozati javaslat: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
 
Kaposvár, 2010. december 01. 
 
 
 
 Károly-Vincze Renáta dr. Gyenesei Istvánné 
 titkár tanácsnok 


