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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 2012. július 5-én, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Síposs Géza 
tárgyalójában megtartott rendkívüli üléséről. Dr. Gyenesei Istvánné elnök betegsége miatt, a 
Bizottság Ügyrendje alapján megbízta Csutor Ferenc tanácsnokot az ülés levezetésével. 
 
 
Jelen voltak: 7 fő a csatolt jelenléti ív szerint 
 
 
Dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok asszony távollétében Csutor Ferenc tanácsnok 
köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága 7 fővel van jelen, határozatképes. 
 
 
Ezt követően javasolta a napirendek közé felvenni: 
- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2012. é vi EU Önerő Alapra pályázat 
benyújtásáról szóló előterjesztést. 
 
 
A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
36/2012. (VII. 05.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága felvette napirendjei közé Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 
2012. évi EU Önerő Alapra pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést. 
 
 
Napirendek: 
 

1. Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
2. Előterjesztés az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium udvarán harangláb állításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
3. Előterjesztés a Közgyűlés a lakossági felhasználónak és külön kezelt 

intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával 
kapcsolatos állásfoglalásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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4. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezető 

igazgatójának lemondásával kapcsolatos feladatokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

5. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
6. Előterjesztés a DDOP-5.1.2/B-09-2010-0005 azonosító számú pályázathoz 

szükséges önerő biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

7. Előterjesztés szociális város-rehabilitáció II. kiemelt konstrukció Akcióterületi 
Terv elfogadásáról és a pályázat második fordulós benyújtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
8. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város által a 2012. évi EU Önerő Alapra 

pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
 
Átruházott hatáskörben: 
 

9. Előterjesztés a forgalomtechnikai intézkedés iránti kérelem elbírálásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezetője 

 
 
Napirendek tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés történt az Utcanév véleményező testület javaslata szerint az alábbi 

változtatásra: az emléktábla szövegezéséből kerüljön ki a „1912.OKTÓBER 21-ÉN„ szövegrész. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
A Bizottság a módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
elfogadta. 
 
A Bizottság a módosított határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és  
tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
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37/2012. (VII. 05.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta emléktáblák elhelyezéséről szóló előterjesztést, az előterjesztés 
határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását módosítással támogatta. 

 
 

2. Előterjesztés az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium udvarán harangláb állításáról 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodás 
nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
38/2012. (VII. 05.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium udvarán harangláb állításáról szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati 
javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
 

3. Előterjesztés a Közgyűlés a lakossági felhasználónak és külön kezelt 
intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával 
kapcsolatos állásfoglalásáról 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodás 
nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
39/2012. (VII. 05.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Közgyűlés a lakossági felhasználónak és külön kezelt 
intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával 
kapcsolatos állásfoglalásáról szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának 
Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
 

4. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezető 
igazgatójának lemondásával kapcsolatos feladatokról 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
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A Bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodás 
nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
40/2012. (VII. 05.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 
Ügyvezető igazgatójának lemondásával kapcsolatos feladatokról szóló előterjesztést, az 
előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
 
A Bizottság a rendelet módosítást és a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2012. (VII. 05.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, az előterjesztés rendeletének és határozati javaslatának Közgyűlés általi 
elfogadását támogatta. 

 
 

6. Előterjesztés a DDOP-5.1.2/B-09-2010-0005 azonosító számú pályázathoz 
szükséges önerő biztosításáról 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodás 
nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
42/2012. (VII. 05.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a DDOP-5.1.2/B-09-2010-0005 azonosító számú pályázathoz 
szükséges önerő biztosításáról 
szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását  
támogatta. 
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7. Előterjesztés a szociális város-rehabilitáció II. kiemelt konstrukció Akcióterületi 
Terv elfogadásáról és a pályázat második fordulós benyújtásáról 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Torma János tanácsnok a Vadvirág Alapítvány pályázatban betöltött szerepéről kérdezett. 
dr. Loncsár Krisztina válaszában elmondta, hogy a témához kapcsolódó civil szervezetek 
szerepeltetése elvárt szempont a pályázatnál, a korai fejlesztés és a családok szociális  
környezetének ismeretében a Vadvirág Alapítványnak nagy szerepe van, rendelkezik a 
szükséges 1.500 ezer forinttal. 
 
A Bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodással 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2012. (VII. 05.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a szociális város-rehabilitáció II. kiemelt konstrukció 
Akcióterületi Terv elfogadásáról és a pályázat második fordulós benyújtásáról szóló 
előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását  
támogatta. 
 
 

8. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város által a 2012. évi EU Önerő Alapra 
pályázat benyújtásáról 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodás 
nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
44/2012. (VII. 05.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város által a 2012. évi EU Önerő Alapra 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának 
Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
 
Átruházott hatáskörben: 
 
 

9. Előterjesztés a forgalomtechnikai intézkedés iránti kérelem elbírálásáról  
 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodás 
nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
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45/2012. (VII. 05.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  Műszaki Bizottsága úgy 
határozott, hogy a Dorottya Szálloda tulajdonosa a szálloda előtt a Széchenyi téri parkoló déli 
felén 2 db, a szállodának fenntartott parkolónál „Várakozóhely” KRESZ táblát, alatta 
„Fenntartva a Dorottya Szálló részére” kiegészítő táblát saját költségén elhelyezhet, 
ugyanakkor a parkoló vonalában a kék színű, fizetőparkolóra utaló útburkolati jelet szűntesse 
meg, szegélyen és az útburkolaton sárga-fekete váltakozó útburkolati jelet fessen fel.  

 
Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2012. július 30. 

 
 
Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2012. július 5. 
 
 
 
 Guth Szilvia Csutor Ferenc 
 mb. titkár tanácsnok 


