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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. április 17-én, a kaposvári Polgármesteri Hivatal (7400 
Kaposvár, Kossuth tér 1.) Síposs Géza tárgyalójában megtartott üléséről.  
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Felder Frigyes tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent és megállapította, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága 8 fővel van jelen, így a bizottság határozatképes.  
 
A jegyzőkönyv  
1. számú mellékleteként szereplő jelenléti ív tartalmazza a megjelent bizottsági tagok nevét, a 
meghívottak nevét, megjelenésük tényét. 
2. számú mellékleteként szereplő meghívó tartalmazza a javasolt napirendi pontokat. 
3. számú melléklete tartalmazza az átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztéseket. 
 
 
Felder Frigyes tanácsnok kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a 
módosítással fogadja el a bizottság, hogy a „Somogy Megyei Kormányhivatal által a Szántó 
u. 5. sz. alatti ingatlanban bérelt helyiségek hasznosításáról”, a „vendéglátó üzletek éjszakai 
nyitva tartásának rendjéről szóló rendelet megalkotásáról” és „a Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata által 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján benyújtandó pályázatról” szóló 
pontokat leveszi a bizottság a tárgyalandó napirendi pontok közül.  
 
A Bizottság az ülés módosított napirendjét 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2013. (IV. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága a kiküldött meghívó szerinti napirendet azzal a módosítással fogadja el, hogy 
a meghívóban szereplő Somogy Megyei Kormányhivatal által a Szántó u. 5. sz. alatti 
ingatlanban bérelt helyiségek hasznosításáról”, a „vendéglátó üzletek éjszakai nyitva 
tartásának rendjéről szóló rendelet megalkotásáról” és „a Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata által 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján benyújtandó pályázatról” szóló 
pontokat leveszi a bizottság a tárgyalandó napirendi pontok közül. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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2. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

3. Előterjesztés a településkép védelméről szóló 2/2013. (I. 21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

4. Előterjesztés a Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

5. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetési koncepciójáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

6. Előterjesztés a települési hulladék ártalmatlanítási díjainak módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

7. Előterjesztés Zselic-kertváros, Hajnalka utcai közvilágítás kiépítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

8. Előterjesztés a Turisztikai attrakciók fejlesztése (DDOP-2.1.1.A.B/12-2012-0003) 
pályázat keretében kialakítandó kerékpáros pihenőkhöz szükséges használati 
szerződésekről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

9. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei által 2012. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

10. Előterjesztés a Keleti Iprai Park területén kialakított CABERO Kft. részére 
nyújtandó támogatásról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

11. Előterjesztés a 2012. évi közbeszerzésekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

12. Előterjesztés Kaposvár város Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 
 



2013.10.16. 15:09 C:\temp\biz\20130417_mus.docx Erdélyi Napsugár    3/10 

 

13. Előterjesztés a helyi termékvédjegy pályázathoz nyújtandó ingatlanfedezetről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
Átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztések: 
 

14. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedés iránti kérelem 
Előterjesztő:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
 

15. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésae Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának hatáskörébe tartozó keretek 2013. 
évre meghatározott összegének felosztásáról 
Előterjesztő:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

 
Napirendek tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Bizottság a rendeletet és az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2013. (IV. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztést, 
az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
 

2. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Az előterjesztést L. Balogh Krisztina főépítész kiegészítette azzal a javaslattal, hogy az 5. 
mellékletben szereplő, 13 védett sírok listája időközben kibővült Verseghy Márffy Emil és dr. 
Pongrácz Károly sírjával így a védett sírok száma 15-re nőne.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
 
A Bizottság a kiegészítést és a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
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29/2013. (IV. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, az előterjesztés rendelet 
módosításának és határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását a kiegészítő 
javaslattal együtt - mely szerint a védetté nyilvánított sírok listája egészüljön ki Verseghy 
Márffy Emil és dr. Pongrácz Károly sírjával – támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés a településkép védelméről szóló 2/2013. (I. 21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Kutas Viktor külső bizottsági tag kérdezte, hogy miért kell utólagos hőszigeteléshez főépítészi 
engedély 
 
L. Balogh Krisztina főépítész elmondta, hogy ez csak egy kontrol, megelőzendő az olyan 
eseteket, amikor a védett épületeken egy-egy lakást önállóan hőszigetelnek. Az így szigetelt 
épületek nem esztétikusak és hőtechnikailag is problémát okoznak. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító 
javaslat nem érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2013. (IV. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a településkép védelméről szóló 2/2013. (I. 21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, az előterjesztés rendelet módosításának és  
határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 

 
4. Előterjesztés a Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezéséről 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Csutor Ferenc bizottsági tag kérdezte, hogy a területfejlesztési koncepcióban mit értenek 
azon, hogy minőségi változásokra van szükség a vízi közlekedésben?  
 
L. Balogh Krisztina főépítész elmondta, hogy itt a balatoni és Dráva folyón zajló vízi 
közlekedés fejlesztésére kell gondolni.  
 
Kutas Viktor külső bizottsági tag kérdezte, hogy mi a koncepció célja? 
 
L. Balogh Krisztina főépítész elmondta, hogy az országos, a megyei és a települési 
koncepciók hierarchikusan épülnek egymásra. A koncepció átdolgozásának az a célja, hogy 
megfeleljünk az Európai Uniós pályázati követelményeknek, ezáltal a pályázatok elnyerésére 
is nagyobb az esély. A koncepció közgyűlési határozattal bármikor módosítható.  
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Felder Frigyes bizottsági elnök kérdezte, hogy a koncepcióban szereplő tervek mikor 
valósulnak meg. 
 
L. Balogh Krisztina főépítész azt válaszolta, hogy bármikor, ha megvan hozzá a forrás. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító 
javaslat nem érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
31/2013. (IV. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezéséről 
szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását 
támogatta. 
 

 
5. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetési koncepciójáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Kutas Viktor külső bizottsági tag kérdezte, hogy az előterjesztés szerinti rendőri jelenlét  
növeléshez van-e forrás, pontosan ez mit jelent? 
 
Erős György irodavezető helyettes az előterjesztő képviseletében elmondta, hogy az 
önkormányzat biztosítja a térfigyelő kamerák ellenőrzésével megbízott nyugdíjas rendőrök 
bérét, eszközöket adott át használatra (pl. számítógépek, kamera, motorok…). Lakótelepi 
rendőrök vannak, akik éjjel-nappal hívhatók.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító 
javaslat nem érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
32/2013. (IV. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának 
Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 

 
6. Előterjesztés a települési hulladék ártalmatlanítási díjainak módosításáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Kutas Viktor külső bizottsági tag kérdezte, hogy ártalmatlanítási díjfizetési kötelezettsége 
kinek van? 
Erős György irodavezető helyettes az előterjesztő képviseletében elmondta, hogy annak kell 
ezt a díjat fizetnie, aki – pár kivételtől eltekintve - a telepre hulladékot szállít be.  
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Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító 
javaslat nem érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
 
33/2013. (IV. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a települési hulladék ártalmatlanítási díjainak módosításáról 
szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását 
támogatta. 

 
 

7. Előterjesztés Zselic-kertváros, Hajnalka utcai közvilágítás kiépítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Kutas Viktor külső bizottsági tag kérdezte, hogy miért ilyen alacsony a közvilágítás  
kiépítésének költsége? 
 
Szirják Imréné igazgató elmondta, hogy a hálózat már ki van építve, jelen beruházás  
keretében csak pár darab lámpatest és a közvilágítás vezérlésének felszereléséről van szó.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító 
javaslat nem érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
34/2013. (IV. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Zselic-kertváros, Hajnalka utcai közvilágítás kiépítéséről szóló 
előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását 
támogatta. 
 

 
8. Előterjesztés a Turisztikai attrakciók fejlesztése (DDOP-2.1.1.A.B/12-2012-0003) 

pályázat keretében kialakítandó kerékpáros pihenőkhöz szükséges használati 
szerződésekről  

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító 
javaslat nem érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
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35/2013. (IV. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Turisztikai attrakciók fejlesztése (DDOP-2.1.1.A.B/12-2012-
0003) pályázat keretében kialakítandó kerékpáros pihenőkhöz szükséges használati 
szerződésekről szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi 
elfogadását támogatta. 
 
 

9. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei által 2012. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító 
javaslat nem érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
36/2013. (IV. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és intézményei által 2012. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati 
javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 

 
 

10. Előterjesztés a Keleti Ipari Park területén kialakított CABERO Kft. részére 
nyújtandó támogatásról  
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító 
javaslat nem érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
37/2013. (IV. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Keleti Ipari Park területén kialakított CABERO Kft. részére 
nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának 
Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 

 
 

11. Előterjesztés a 2012. évi közbeszerzésekről 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító 
javaslat nem érkezett.  
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A Bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
38/2013. (IV. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a 2012. é vi közbeszerzésekről szóló előterjesztést, az előterjesztés 
határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
 

12. Előterjesztés Kaposvár város Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító 
javaslat nem érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
39/2013. (IV. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását 
támogatta. 

 
 

13. Előterjesztés a helyi termékvédjegy pályázathoz nyújtandó ingatlanfedezetről 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Kutas Viktor külső bizottsági tag bővebb tájékoztatást kért, hogy mit takar a 37 M Ft-os 
kommunikációs költség, és hogy miért van szükség a helyi termékek boltjának bővítésére? 
 
Szirják Imréné igaz gató elmondta, hogy a támogatási szerződés pontosan meghatározza a 
nyilvánosság feltételét, a támogatási szerződés előírja a szórólapok készítését, azt, hogy 
milyen médiákban, hányszor kell hirdetésnek megjelennie és  hogy milyen egyéb marketing 
tevékenységeket kell elvégezni. A helyi termékek boltja nem a jelenlegi bolt bővítésével fog 
megvalósulni, hanem teljesen új épületként a Laktanya utcai kapu mellett. A bolt a helyi 
védjeggyel ellátott termékeket fogja árulni. Az előzetes tanulmányok alapján ez ~200 féle 
terméket jelent.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító 
javaslat nem érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
40/2013. (IV. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a helyi termékvédjegy pályázathoz nyújtandó ingatlanfedezetről 
Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
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Átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztések: 
 

14. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedés iránti kérelem 
 

Az előterjesztést a bizottsági ülésérő l készült jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
Csutor Ferenc biztossági tag jelezte, hogy a probléma valós, a kérés nem alaptalan. 
Véleménye szerint nem egyirányúsítani kell az utcát, hanem a zöldterület kárára szélesíteni.  
Ezt indokolja az is, hogy a piac bővítése miatt a forgalom is nőni fog.  
 
Tóth István alpolgármester azt válaszolta, hogy a javaslatot megvizsgálják.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító 
javaslat nem érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2013. (IV. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  Műszaki Bizottsága úgy 
határozott, hogy a Gróf Apponyi utca forgalmi rendjén nem változtat és az utca 
egyirányúsítását nem rendeli el. 

 
Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. április 30. (a közlésért) 

 
 

15. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának hatáskörébe tartozó keretek 2013. 
évre meghatározott összegének felosztásáról 
 

Az előterjesztést a bizottsági ülésérő l készült jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító 
javaslat nem érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
42/2013. (IV. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a hatáskörébe tartozó keretek 2013. évre rendelkezésre álló 
összegének felosztásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy: 

a) 2012. évről a Bizottság különböző kereteinél fel nem használt 305 eFt 
maradvány összeget a 2013. évi keretéhez átcsoportosítja. 

b) A VKMB hatáskörébe tartozó keretek 2012. évre meghatározott, 
maradványösszeggel növelt összegének felosztását az alábbiak szerint 
jóváhagyja:  
- Helyi védettségű épületek felújítása Keret:  — 
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- Városfejlesztési és Kommunális Keret: — 
- Hegygazdák Közössége Keret:            — 
- Külterületi Közmű-beruházási Keret: 2.000 eFt  
- Városrendezési és Építészeti Keret:    — 
- Tartalékkeret:                       705 eFt  

   Összesen: 2.705 eFt  
c) A Külterületi közmű-beruházási keret felhasználására vonatkozó 2013. évi 

pályázati felhívást az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.  
d) A Városi Környezetvédelmi Alap támogatás igénybevételére kiírandó 2013. 

évi pályázati felhívást az előterjesztés mellékletének megfelelően jóváhagyja. 
 

Felelős:  Felder Frigyes tanácsnok  
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató  
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2013. április 30. (pályázat kiírása) 
 
Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2013. április 17. 
 
 
 
 Felder Frigyes Csutor Ferenc 
 tanácsnok bizottsági tag 


