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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. november 7-én, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Síposs 
Géza tárgyalójában megtartott 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. 
Kérte, hogy a meghívóban szereplő a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 
szóló többször módosított 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést a bizottság vegye le napirendjérő l. 
 
A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
67/2012. (XI. 07.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 
35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést levette 
napirendjéről. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott: Puskás Béla ügyvezető igazgató 

 
2. Előterjesztés a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak 

módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott: Ift Miklós ügyvezető igazgató 
 

3. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
4. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott: Veizer Jánosné vezérigazgató 
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5. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak 
módosításáról, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtési és ártalmatlanítási 
díjainak megállapításáról szóló előterjesztések tárgyalásának elhalasztásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
6. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
7. Előterjesztés egykori emléktáblák újbóli elhelyezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

8. Előterjesztés településfejlesztési döntések meghozataláról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
9. Előterjesztés közterület elnevezéséről 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
10. Előterjesztés a turisztikai attrakciók fejlesztése pályázathoz kapcsolódó, Somogy 

Megyei Önkormányzattal kötött használati szerződésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
11. Előterjesztés a kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításra vonatkozó 

közszolgálati szerződés meghosszabbításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 

Műszaki Bizottságának javaslata a Közgyűlés 2013. évi munkatervéhez 
 
Átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendek: 
 

13. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedésekről 
Előterjesztő: Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 

 
Zárt ülés: 
 

14. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Műszaki Bizottságának javaslata a kitüntetések adományozásáról 

 
 
Napirendek tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról 
Meghívott: Puskás Béla ügyvezető igazgató képviseletében Boros Istvánné. 
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Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
 
A Bizottság a rendelet módosítását 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
68/2012. (XI. 07.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a temetkezési díjak módosításáról szóló előterjesztést, az 
előterjesztés rendelet módosításának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
 

2. Előterjesztés a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak 
módosításáról 
Meghívott: Ift Miklós ügyvezető igazgató 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
 
A Bizottság a rendelet módosítását és a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
69/2012. (XI. 07.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak 
módosításáról szóló előterjesztést, az előterjesztés rendelet módosításának és határozati 
javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Kutas Viktor külső szakértő érdeklődött, hogy a vettek-e igénybe táogatást. 
Oláhné Pásztor Andrea válaszában elmondta, hogy az elmúlt  három évben nem kértek 
támogatást. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
 
A Bizottság a rendelet módosítását 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
70/2012. (XI. 07.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról szóló előterjesztést, az 
előterjesztés rendelet módosításának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
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4. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról 
Meghívott: Veizer Jánosné vezérigazgató 

 
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 és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
71/2012. (XI. 07.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról szóló 
előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását 
támogatta. 
 
 

5. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak 
módosításáról, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtési és ártalmatlanítási 
díjainak megállapításáról szóló előterjesztések tárgyalásának elhalasztásáról 

 
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 és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
72/2012. (XI. 07.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak 
módosításáról, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtési és ártalmatlanítási 
díjainak megállapításáról szóló előterjesztések tárgyalásának elhalasztásáról szóló 
előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását 
támogatta. 
 
 

6. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől 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 módosítását 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
73/2012. (XI. 07.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 



N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYVEK\20121107_mus.doc   Guth Szilvia  5/8 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, az előterjesztés rendelet módosításának Közgyűlés általi elfogadását 
támogatta. 
 
 

7. Előterjesztés egykori emléktáblák újbóli elhelyezéséről 
 

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 és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
74/2012. (XI. 07.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az egykori emléktáblák újbóli elhelyezéséről szóló előterjesztést, 
az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 

 
 

8. Előterjesztés településfejlesztési döntések meghozataláról 
 
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 és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
75/2012. (XI. 07.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a településfejlesztési döntések meghozataláról szóló előterjesztést, 
az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
 

9. Előterjesztés közterület elnevezéséről 
 
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 és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
76/2012. (XI. 07.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a közterület elnevezéséről szóló előterjesztést, az előterjesztés 
határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
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10. Előterjesztés a turisztikai attrakciók fejlesztése pályázathoz kapcsolódó, Somogy 
Megyei Önkormányzattal kötött használati szerződésről 
 

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 és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
77/2012. (XI. 07.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a turisztikai attrakciók fejlesztése pályázathoz kapcsolódó, 
Somogy Megyei Önkormányzattal kötött használati szerződésről szóló előterjesztést, az 
előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 

 
 

11. Előterjesztés a kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításra vonatkozó 
közszolgálati szerződés meghosszabbításáról 

 
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 és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
78/2012. (XI. 07.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításra vonatkozó 
közszolgálati szerződés meghosszabbításáról szóló előterjesztést, az előterjesztés 
határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
 

12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Műszaki Bizottságának javaslata a Közgyűlés 2013. évi munkatervéhez 

 
A bizottság nem tett javaslatot. 
 
A Bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2012. (XI. 07.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága a Közgyűlés 2013. évi munkatervéhez nem tett javaslatot. 
 
 
Átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendek: 
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13. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedésekről 
 
Hartner Rudolf Városgondnokság vezető kiegészítésként a Kecelhegyi úton javasolt 
határozattal kapcsolatban elmondta, hogy több lakó kérte a lakó-pihenő övezet tábla 
eltávolítását. A Városgondnokság az utcában lévő 101 lakóhoz eljutatta igényfelmérő  
szórólapját, de csak 39 szórólap érkezet vissza, melynek többsége támogatta a tábla 
eltávolítását. Azonban ez nem többségi igény, ezért fokozott figyelmet kért a döntés 
meghozatalában. 
 
Tóth István alpolgármester javasolta, hogy ne távolítsák el a táblát, maradjon továbbra is a 
mostani rend. Torma János és Csutor Ferenc tanácsnokok is támogatták javaslatát. 
  
Az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
A Bizottság a módosított határozati javaslatot (módosítás: a határozat a.) pontjára 
vonatkozóan, miszerint ne változzon a forgalmi rend) 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
80/2012. (XI. 07.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  Műszaki Bizottsága úgy 
határozott, hogy  
 

a.) Kecelhegyi út mindkét végén a jelenlegi forgalmi rendet változatlanul hagyja. 
 

Felelős:                       Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő: 2012. december 10. 

 
b.) A Puskin utcában és a Vörösmarty utcában a „Megállni tilos” tábla kihelyezését nem 

rendeli el. 
 

Felelős:                       Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő: 2012. december 10. (a közlésért) 

 
c.) A Bartók B. utca sebességkorlátozását a 67-es úttól nem rendeli el. 

 
Felelős:                       Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő: 2012. december 10. (a közlésért) 

 
d.) A Munkácsy M. utcában a 3,5 t” súlykorlátozó tábla kihelyezését elrendeli. 

 
Felelős:                       Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő: 2012. december 10. 

 
e.) A Hullám utcában a fekvőrendőr telepítését nem rendeli el. 

 
Felelős:                       Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő: 2012. december 10. (a közlésért) 
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f.) A Csík Ferenc sétány Ny-i végén az É-i oldalon és a Sportcsarnokhoz vezető út K-i 
felén a „Megállni tilos” tábla kihelyezését elrendeli. 

 
Felelős:                       Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő: 2012. december 10.  

 
A tanácsnok zárt ülést rendelt el. 
 
Kaposvár, 2012. november 07. 
 
 
 Guth Szilvia Csutor Ferenc 
 mb. titkár tanácsnok 


