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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 2013. február 20-án, a kaposvári Polgármesteri Hivatal (7400 
Kaposvár, Kossuth tér 1.) Síposs Géza tárgyalójában megtartott üléséről. 
A Bizottság ülését Torma János bizottsági tag vezette le. 
 
Jelen volt 7 fő bizottsági tag, nevüket, megjelenésük tényét, a meghívottak nevét  
megjelenésük tényét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
 
Torma János bizottsági tag megállapította, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága 7 fővel van jelen, határozatképes. 
Kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadja el a bizottság. 
 
A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2013. (II. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága a kiküldött meghívó szerinti napirendet elfogadta. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés az  önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

3. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet megalkotásáról, 
valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. 
(XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Dr. Farkas Edit aljegyző 

 
4. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a település szilárd hulladék kezeléséről , a 

hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Kovács Katalin társulás vezető 
 

5. Előterjesztés Kaposvár intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése  kapcsán 
településfejlesztési döntés meghozataláról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
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6. Előterjesztés a szennyvíztisztító telep és a szennyvízcsatorna-hálózat eu-s támogatással 
történő fejlesztési lehetőségéről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
Átruházott hatáskörben: 
 

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

8. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése  Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának 2013. évi munkatervéről  
Előterjesztő: Torma János bizottsági tag 
Közreműködik: Guth Szilvia bizottsági t itkár  
 

A bizottsági meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
Napirendek tárgyalása: 

 
1. Előterjesztés az  önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról  

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
A Bizottság a rendelet tervezetet és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül és 1 tartózkodással elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2013. (II. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
szóló előterjesztést, az előterjesztés rendelet tervezetének és határozati javaslatának 
Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről  
 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
A Bizottság a rendelet tervezetet és a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül és 2 tartózkodással elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
14/2013. (II. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést, az előterjesztés rendelet tervezetének és határozati 
javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
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3. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet megalkotásáról, 
valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. 
(XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
dr. Farkas Edit aljegyző asszony elmondta, hogy a rendeletalkotással az önkormányzati 
törvény adta lehetőségével élt az Önkormányzat. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
A Bizottság a rendelet tervezetet, a rendelet módosítást és a határozati javaslatot 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2013. (II. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 
megalkotásáról, valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, az előterjesztés 
rendelet tervezetének, rendelet módosításának és határozati javaslatának Közgyűlés 
általi elfogadását támogatta. 
 

4. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a település szilárd hulladék kezeléséről , a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről  és ártalommentes elhelyezéséről  szóló 54/2001. (XII. 6.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
Kutas Viktor bizottsági tag megkérdezte, hogy 2015-től kötelező lesz a háztartásoknál is a 
szelektív hulladékgyűjtés? 
Tóth István alpolgármester elmondta, hogy jelenleg a törvény ezt írja elő,  személy szerint ő 
örülne ha ez megvalósulna. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító 
javaslat nem érkezett.  
A Bizottság a rendelet módosítást 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2013. (II. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról, a település szilárd hulladék kezeléséről , a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről  és ártalommentes elhelyezéséről  szóló 54/2001. (XII. 6.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról  szóló előterjesztést, az előterjesztés rendelet 
módosításának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 

5. Előterjesztés Kaposvár intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése  kapcsán 
településfejlesztési döntés meghozataláról  

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
Kiss Tamás bizottsági tag műszaki megoldásokkal kapcsolatban és a munka lezárásával 
kapcsolatban kérdezett. 
Kutas Viktor bizottsági tag az előterjesztésben kidolgozott 2 verzió önerő tartalmáról 
kérdezett.  
Torma János bizottsági tag a pálya nyomvonal Fürdőtől való távolságával kapcsolatban 
kérdezett. 
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L. Balogh Krisztina városi főépítész válaszolt a műszaki kérdésekre. Elmondta, hogy a 
munkák megkezdése 2014. augusztusára várható, az előterjesztésben szereplő önerő a MÁV-
ot terheli, az Önkormányzatot nem érinti. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító 
javaslat nem érkezett.  
A Bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2013. (II. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése 
kapcsán településfejlesztési döntés meghozataláról  szóló előterjesztést, az előterjesztés 
határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 

6. Előterjesztés a szennyvíztisztító telep és a szennyvízcsatorna-hálózat eu-s támogatással 
történő fejlesztési lehetőségéről  

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
A Bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
18/2013. (II. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a szennyvíztisztító telep és a szennyvízcsatorna-hálózat eu-s 
támogatással történő fejlesztési lehetőségéről  szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati 
javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
Átruházott hatáskörben: 
 

7. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek elbírálásáról  
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
A Bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
19/2013. (II. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  Műszaki Bizottsága úgy 
határozott, hogy  
 

a.) a Béke u. Ny-i végén a Szent József templom előtti kerékpárúton „Gyalogos- és  
kerékpárút” kijelölését (KRESZ 36. ábra) rendeli el, 

 
Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. március 15. 
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b.) a Kőrösi Cs. S. u. 2/a előtti magánútra az Invest Market Társasház saját költségén 
kihelyezheti a „Lakó, pihenő övezet” kezdete és vége táblakombinációt, 

 
Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. február 28. (a közlésért) 

 
c.) a Honvéd u. 17. vonalában a „Megállni tilos” tábla kihelyezését nem rendeli el. 

 
Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. február 28. (a közlésért) 

 
8. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának 2013. évi munkatervéről  
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
A Bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2013. (II. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Bizottság 2013. évi munkatervét, és úgy határozott, hogy 
változtatás, illetve kiegészítés nélkül elfogadja. 
 
Felelős:  Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság tanácsnoka  
Határidő:  2013. február 20-tól folyamatosan 
 
Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2013. február 20. 
 
 
 
 
 Torma János Czimmermanné Németh Andrea 
 bizottsági tag bizottsági tag 


