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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 2011. február 16-án, 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 kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül a Bizottság vegye 
fel a napirendjére, és kerüljön tárgyalásra: a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 
58/2010.(XI.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés. 
Javasolta a meghívóban szereplő egyéb napirendek elfogadását azzal a változással, hogy 
második napirendi pontként Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról készült 
előterjesztés kerüljön tárgyalásra. 

 
4/2011. (II. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága úgy határozott, hogy a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést az egyéb napirendi 
pontokkal együtt megtárgyalja. 
 
Szavazati arány: 8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
 
Napirendek: 
 
I. A 2011. február 24-i Közgyűlés elé kerülő előterjesztések: 
 

1. Előterjesztés a Cukorgyártól történő megnövekedett mennyiségű szennyvíz 
átvételéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott: Ift Miklós ügyvezető igazgató Kavíz Kft. 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: ifj. Horváth János városi főépítész 

 
3. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 



2011.03.22. 16:08:03        C:\temp\x2\20110216_ mus.doc   Károly-Vincze Renáta   2/9 

4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

5. 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: Bajzik Imre igazgató 
 

6. Előterjesztés a Közbeszerzési szabályzat és a Beszerzési szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

7. Előterjesztés gyepmesteri telep létesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
 

8. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
 

II. Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések: 
 

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

10. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának 2011. évi munkatervéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

11. Előterjesztés a VKMB Külterületi Közmű-beruházási Kerete által támogatott 
pályázat támogatásának megvonásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
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Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a Cukorgyártól történő megnövekedett mennyiségű szennyvíz 

átvételéről 
 
Dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok köszöntötte Ift Miklós urat a Kavíz Kaposvári Víz- és 
Csatornamű Kft. részéről. 
Előterjesztő részéről nem hangzott el kiegészítés. 
Kutas Viktor szakértő megkérdezte, hogy az eltérő kémiai paraméterekkel rendelkező  
szennyvíz igényel-e beavatkozást, ha igen ennek mennyi a többletköltsége? 
Ift Miklós ügyvezető: A Cukorgyártól érkező szennyvíz jelentősen nem tér el a kommunális  
szennyvíztől, de a megnövekedett mennyiség miatt a vízmű 10 MFt értékű beruházást tervez. 
Kutas Viktor: Ez milyen hatással van a vízdíjra? A tervezett 40 millió Ft tiszta haszon-e? 
Ift Miklós: Terv szerint a többletbevétel alapján a közeljövőben nem kell árat emelni. 
Kutas Viktor: Miért euroban állapították meg a díjat? Keletkezik-e ebből átváltási veszteség? 
Ift Miklós: A nemzetközi gyakorlatot követték az ár meghatározásában. A Kavíz Kft. euro-
ban kiállított számláját a napi árfolyam alapján Ft-ban teljesíti a Kométa Kft. 
Kutas Viktor: Miért nem épít saját szennyvíztisztítót a Cukorgyár? 
Ift Miklós: a Kométa Kft. hatástanulmányt készített, és ez alapján döntött a Kavíz Kft-vel 
történő szerződéskötés mellett. 
Csutor Ferenc tanácsnok gratulált a Kavíz Kft-nek a szerződéskötésért. Hozzászólásában 
elmondta, hogy az európai színvonalú szennyvíztisztító telep teljes kihasználása a cél, ezért 
remélhetőleg ez a szerződés hosszú távú együttműködést eredményez. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további érdemi kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító 
javaslat nem érkezett. 
 
5/2011. (II. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Cukorgyártól történő megnövekedett mennyiségű szennyvíz 
átvételéről készült előterjesztést és a határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadását  
támogatja. 
 
Szavazati arány: Határozati javaslat: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Kovács József külső szakértő tag a szavazást követően megérkezett az ülésre. 
 
2. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem érkezett. 
 
6/2011. (II. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról készült 
előterjesztést és a határozati javaslat valamint a rendeletmódosítás Közgyűlés általi 
elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: Határozati javaslat: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Rendeletmódosítás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
3. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem érkezett. 
 
7/2011. (II. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról készült előterjesztést és a határozati javaslat valamint a rendeletmódosítás 
Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: Határozati javaslat: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Rendeletmódosítás: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 

4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetéséről 

 
Erős György irodavezető az előterjesztő javasolja, hogy az előterjesztés az alábbi 
kiegészítésekkel kerüljön elfogadásra.  
- A Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány számára 100.000 Ft támogatás kerüljön 
megállapításra. 
- A rendelet 5. § 2. bekezdésében a folyószámla hitelkeret 1,2 Mrd Ft-ban kerüljön 
megállapításra a biztonságos pénzellátás érdekében. 
Dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok asszony jelezte, egyidejű leg a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII.15.) 
önkormányzati rendeletmódosításról is véleményt kell alkotni. Egyúttal jelezte, hogy a 42 
határozati javaslatot egyben teszi fel szavazásra, mellyel a bizottság egyhangúlag egyetértett. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
8/2011. (II. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetéséről készült előterjesztést és a határozati javaslatok, rendelet, valamint  
rendeletmódosítás Közgyűlés általi elfogadását az alábbi módosítással, kiegészítéssel 
javasolja elfogadásra. 
- A Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány számára 100.000 Ft támogatás kerüljön 
megállapításra. 
- A rendelet 5. § 2. bekezdésében a folyószámla hitelkeret 1,2 Mrd Ft ban kerüljön 
megállapításra a biztonságos pénzellátás érdekében. 
 
Szavazati arány: Határozati javaslat: 7 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

Rendelet:  7 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Rendeletmódosítás: 7 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
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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. Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem érkezett. 
 
9/2011. (II. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta 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: Határozati javaslat: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
6. Előterjesztés a Közbeszerzési szabályzat és a Beszerzési szabályzat módosításáról 
 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem érkezett. 
 
10/2011. (II. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Közbeszerzési szabályzat és a Beszerzési szabályzat 
módosításáról készült előterjesztést és a határozati javaslatok Közgyűlés általi elfogadását  
támogatja. 
 
Szavazati arány: Határozati javaslat: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
7. Előterjesztés gyepmesteri telep létesítéséről 
 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
 
Kutas Viktor külső szakértő: Milyen típusú és műszaki leírású kennel kerül elhelyezése és 
miért ilyen drága? Milyen hosszú kerítéssel számoltak? Miért szükséges plusz kettő 
eszköztároló épület felépítése? Meg lehet-e oldani a helyi vállalkozások részvételét a 
beruházásban? A korábbi üzemeltető a kórházból szállította az ételmaradékot. Ez a gyakorlat 
folytatható-e? Ha a gyakorlat szerint 2 hét után elaltatják az állatokat, akkor miért telt be a 
jelenlegi telep? 
Bajzik Imre igazgató: A kialakításra vonatkozóan európai uniós előírások vannak. Ez 
alapján az engedélyezési dokumentáció elkészítésére tervezési feladatot írtunk ki. 
Megvizsgálható, hogy az egyedi gyártású kennel vagy a típusgyártmány vásárlása olcsóbb 
megoldás. A beruházást közbeszerzési eljárás keretében bonyolítjuk le, mely során a 
kaposvári vállalkozásoknak is lehetőségük lesz ajánlattételre. A költséghatékonyságot növeli,  
hogy az Irányító Hatóság hozzájárulásával a szomszédos területen lévő  állati 
hulladékbegyűjtő telep állatorvosi szobáját használhatjuk. 
Hartner Rudolf városgondnokság vezető: Megköszönte az elhangzott az észrevételeket. 
Jelzete, hogy az épületnek a hatályos jogszabályoknak meg kell felelnie. Az állatok étkezését 
nem lehet a kórházi ételmaradékra alapozni, ezért számoltunk tápbeszerzéssel, melyhez 
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szükséges a takarmánytároló épület. Elmondta továbbá, hogy a mostani telepen nem altatják 
el az állatokat, hanem megpróbálnak gazdát keresni nekik. 
Tóth István alpolgármester: Az önkormányzat nem kötelezhető arra, hogy horribilis 
összegekért tartsa életben az állatokat. 
Somogyvári Lajos szakértő: Elmondta, hogy meglepődve halott az ételmaradék ilyen célú 
felhasználásáról. Az önkormányzat intézményei súlyos pénzeket fizetnek a veszélyes 
hulladéknak számító moslék elszállításáért. 
Kutas Viktor: Jogszabályok szabályozzák a moslék felhasználási lehetőségét. Megkérdezte 
továbbá, hogy lehet-e elaltatás előtti időt 4-6 hétre növelni? 
Tóth István alpolgármester: Ez a 2 hetes rendszer korábban működött a városban. Az 
időtartam növelése csak férőhelyek számának növekedését eredményezi. 
Somogyvári Lajos: Az elkóborolt, ebchippel rendelkező kutyák gazdái büntethetők-e? 
Hartner Rudolf: Az állattartási rendelet szabályozza a büntetést. A jogszabályok adta 
lehetőségeken belül keresni kell az optimális megoldást. 
Gyenesei Istvánné tanácsnok: A jelenlegi fenntartó a legtöbb esetben nem tudta kihasználni 
a felajánlások adta lehetőségeket. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további érdemi kérdés, észrevétel nem hangzott el, egyéb 
módosító javaslat nem érkezett. 
 
11/2011. (II. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a gyepmesteri telep létesítéséről szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatok Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: Határozati javaslat: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
8. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
 
Kutas Viktor külső szakértő: Az új kiterjesztett útvonal kiterjed a piac környezetére is.  
Ingyenessé tehető-e a parkolás az új piac nyitvatartási idejére? Jelezte, hogy szerinte az új 
parkoló automaták számában elírás történt. Megkérdezte, hogy mi az oka a 2 féle technikai 
megoldás alkalmazásának akkor, ha napelemes készülékek üzemeltetése sokkal olcsóbb? A 
külső energiával működő készülékek esetében megoldható-e az automaták akkumulátorról 
történő üzemeltetése? 
Hartner Rudolf: Nem lehet nem fizetőövezetté tenni a piac környezetét. Nincs elírás az  
előterjesztésben, 13 automata lesz telepítve. A beárnyékolás miatt nem lehet mindenhol 
napelemmel működő  gépet elhelyezni. Mindenképpen akkumulátoros berendezések lesznek, 
de ezek működtetése sem olcsó a 2-3 naponként szükségessé váló akkumulátorcsere miatt. 
Csutor Ferenc tanácsnok: a Gróf Apponyi Albert közben is fizetőparkolót kíván üzemeltetni 
a város. Az ott lakóknak így is kevés a hely. A parkolási engedéllyel rendelkezők fogják 
szinte teljesen kihasználni a parkolóhelyeket, így okafogyottá válik a fizetőparkolók létesítse. 
Hartner Rudolf: Pont az ott lakók érdekében tesszük fizetőparkoló övezetté, mivel eddig 
kihasználták az ingyenes parkolás lehetőségét. Tudjuk, hogy ez nem hoz bevételt, de a 
parkolási fegyelem betartása fontos lenne. 
Tóth István: Felhívta a figyelmet arra, hogy zónán belül mindenhol fizetni kell, akkor is ha 
nincs felfestve, illetve szabálytalan a parkolás. 
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Csutor Ferenc: Elfogadta a választ. Viszont jelezte, hogy ezen szempontok alapján a Dési 
Huber utcában is igény lenne a fizetőparkoló övezet kialakítására a lakók érdekében. Van-e 
erre lehetőség? 
Hartner Rudolf: Ez így egy sziget lenne. A kialakítás lehetőségét meg kell vizsgálni. 
Csutor Ferenc: Megkérte a Hivatalt, hogy vizsgálja meg a Dési Huber utca fizetőparkoló 
övezetté alakításának lehetőségét. 
Kutas Viktor: A problémát csak magunk előtt gördítjük, ez nem megoldás. Az e célra 
fordított összeget esetleg más alternatív megoldások keresésére kell fordítani, mint például új 
parkolóhelyek építése, fegyelem betartatása. 
Bajzik Imre: A Hivatal vár minden olyan ötletet, ami segít a probléma megoldásában. A 
város térszerkezete sajnos nem teszi lehetővé új parkolók építését. Az új építésű épületeknél 
csak akkor adnak engedélyt, ha telken belül biztosítják a parkolás lehetőségét. 
Tóth István: Új parkolók építése csak a gépjárműforgalom növekedését idézi elő, a 
kerékpárforgalom növelése lenne a cél. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további érdemi kérdés, észrevétel nem hangzott el, egyéb 
módosító javaslat nem érkezett. 
 
12/2011. (II. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatok, 
valamint a rendeletmódosítás Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: Határozati javaslat: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Rendeletmódosítás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
9. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek elbírálásáról 
 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
 
Csautor Ferenc: Az előterjesztés 5. pontja szerint 15-en küldték vissza nyomtatvány. Hány 
lakó részére küldték ki a kérdőívet? 
Tóth István: 24 lakó részére 
Csutor Ferenc: A lakossági fórumon elhangzottak alapján azt tapasztalata, hogy a többség az  
egyirányú közlekedés mellett van, és meglepődött az eredményen. Továbbra is a változtatás 
lehetőségét tartja megoldásnak. Javasolta a Hegyi utca - Sportcsarnok sarkán a forgalmi rend 
vizsgálatát, mert a szabálytalanul parkolók miatt beláthatatlan a kereszteződés. 
Tóth István: Kéri a Hivatalt, hogy a Buzsáki utca lakóit írásban tájékoztassák a szavazás 
eredményéről. Elmondta, hogy a Hegyi utca burkolatfelfestését 2011. tavaszán megoldják. 
Módosító javaslatában kérte, hogy az előterjesztés 3. pontját az alábbiak szerint módosítsák:  
„A Honvéd u. 29. előtt a „Megállni tilos” tábla megszüntetését és „Várakozni tilos” alatta 
„Kivéve áruszállítás” és „ 900 - 1300 ” időkorlát kiegészítő táblákkal kihelyezését rendeli el” 
 
Módosító javaslatával a Bizottság egyetértett. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további érdemi kérdés, észrevétel nem hangzott el, egyéb 
módosító javaslat nem érkezett. 
 
13/2011. (II. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  Műszaki Bizottsága úgy 
határozott, hogy  
 

a.) A Zrínyi u. 29. és 22. előtt a haladási iránynak megfelelően a „Megállni tilos” táblák 
kihelyezését elrendeli. 

b.) A Fő u. 83. és  87. előtt a „Járműforgalom elő l elzárt terület” útburkolati jel felfestését 
elrendeli. 

c.) A Honvéd u. 29. előtt a „Megállni tilos” tábla megszüntetését és „Várakozni tilos” 
alatta „Kivéve áruszállítás” és „900 - 1300„ időkorlát kiegészítő táblákkal kihelyezését 
rendeli el. 

d.) A Nyugati temető „alsó bejáratánál” a Kanizsai u. és a Jutai út között az 
egyirányúsítás feloldását, a Kanizsai u. irányából a Jutai útra jobbra történő 
kanyarodás lehetőségét rendeli el. 

e.) A Buzsáki u-ban az Arany J. u. és Puskin u. kétirányú forgalmi rendjén nem változtat. 
 

Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő: 2011. március 15. 

 
Szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
10. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának 2011. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem érkezett. 
 
14/2011. (II. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Bizottság 2011. évi munkatervét, és úgy határozott, hogy 
változtatás, illetve kiegészítés nélkül elfogadja. 
 
Felelős:  dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok  
Határidő:  2011. február 16-tól folyamatosan 
 
Szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
11. Előterjesztés a VKMB Külterületi Közmű-beruházási Kerete által támogatott 

pályázat támogatásának megvonásáról 
 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
 
Csutor Ferenc: A lakók részére fontos lenne az útépítés. A lakók vállalják-e a 
többletköltséget? 
Tóth István: Új pályázat keretében csökkent műszaki paraméterekkel lehetőségük lesz a 
pályázni reális költségekkel. 
Bajzik Imre: felhívta a bizottság figyelmét a bizottsági alapok költségvetési előterjesztésben 
lévő nagyságára. 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban további érdemi kérdés, észrevétel nem hangzott el, egyéb 
módosító javaslat nem érkezett. 
 
15/2011. (II. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága úgy határozott, hogy a 40/2009. (VII.13.) számú határozatát - amelyben a 
„Kaposhegy” Gázépítő Közösség Kaposhegy utca (875 m2) teljes szélességében történő 
zúzottkő burkolat készítésére 623.437,- Ft támogatást biztosított – visszavonja és egyben 
elrendeli, hogy a „Kaposhegy” Gázépítő Közösségnek KMJV. Városgondnoksága a befizetett 
180.000,- Ft. összeget soron kívül utalja vissza azon lakók részére akik a rájuk eső önrészt 
befizették. 
 
Felelős:  dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Hartner Rudolf igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2011. február 28. 
 
Szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
Kaposvár, 2011. február 16. 
 
 
 
 Károly-Vincze Renáta dr. Gyenesei Istvánné 
 titkár tanácsnok 


