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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. május 29-én, a kaposvári Polgármesteri Hivatal (7400 
Kaposvár, Kossuth tér 1.) Síposs Géza tárgyalójában megtartott üléséről.  
Felder Frigyes elnök elfoglaltsága miatt, a Bizottság Ügyrendje alapján megbízta Csutor 
Ferenc tanácsnokot az ülés levezetésével. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Felder Frigyes tanácsnok, bizottsági elnök távollétében Csutor Ferenc tanácsnok, 
bizottsági tag köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy Kaposvár 
Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága 5 
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. 
 
 
Csutor Ferenc tanácsnok kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a 
módosítással fogadja el a bizottság, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának hatáskörébe tartozó, 2013. 
évi Külterületi közmű-beruházási keret felhasználásról szóló, átruházott hatáskörben 
tárgyalt előterjesztéssel egészüljön ki a napirend.  
 
A Bizottság az ülés módosított napirendjét 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
48/2013. (V. 22.) 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 napirendek közé felveszi a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának hatáskörébe tartozó, 2013. évi Külterületi 
közmű-beruházási keret felhasználásról szóló, átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztést. 
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Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve módosításának jóváhagyásról és módosítási szándékok elfogadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

3. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester és dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik:  dr. Bendli Attila törzskari irodavezető 
 

4. Előterjesztés a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0002 "NOSTRU" - szociális 
városrehabilitáció "2" Kaposváron c. kiemelt program keretében meghirdetendő 
Programalap közvetett támogatás pályázati felhívásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
 
Átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztések: 
 

5. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának hatáskörébe tartozó, 2013. évi 
Külterületi közmű-beruházási keret felhasználásról. 
Előterjesztő:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 
 

 
Napirendek tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Bizottság a rendeletet és az előterjesztést 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2013. (V. 29.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról szóló előterjesztést, az előterjesztés rendelet módosításának és határozati 
javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
 



2013.10.16. 15:10 C:\temp\biz\20130529_mus.docx Erdélyi Napsugár    3/4 

 

2. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve módosításának jóváhagyásról és módosítási szándékok elfogadásáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Bizottság a rendeletet és az előterjesztést 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi az alábbi határozatot hozta: 
 
 
50/2013. (V. 29.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint 
Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásról és módosítási szándékok elfogadásáról 
szóló előterjesztést, az előterjesztés rendelet módosításának és határozati javaslatának 
Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Bizottság a rendeleteket és az előterjesztést 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi az alábbi határozatot hozta: 
 
51/2013. (V. 29.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztést, 
az előterjesztés rendelet módosításainak és határozati javaslatának Közgyűlés általi 
elfogadását támogatta. 
 

 
4. Előterjesztés a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0002 "NOSTRU" - szociális 

városrehabilitáció "2" Kaposváron c. kiemelt program keretében meghirdetendő 
Programalap közvetett támogatás pályázati felhívásról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
és az alábbi az alábbi határozatot hozta: 
 
52/2013. (V. 29.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0002 "NOSTRU" - szociális 
városrehabilitáció "2" Kaposváron c. kiemelt program keretében meghirdetendő 
Programalap közvetett támogatás pályázati felhívásról szóló előterjesztést, az előterjesztés 
határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
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Átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztések: 
 

5. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának hatáskörébe tartozó, 2013. évi 
Külterületi közmű-beruházási keret felhasználásról 
 

Az előterjesztést a bizottsági ülésérő l készült jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
és az alábbi az alábbi határozatot hozta: 
 
53/2013. (V. 29.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a hatáskörébe tartozó, Külterületi közmű-beruházási keret 2013. 
évben rendelkezésre álló összegének felhasználásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, 
hogy  

a.) a 2013. évi, 2.000.000 Ft összegű, Külterületi közmű-beruházási keretből 500.000 
Ft-t átcsoportosít a Városfejlesztési és kommunális keretre  

b.) a megmaradó 1.500.000 Ft keret felhasználására újból pályázatot hirdet. A 
pályázati felhívást az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja. 

 
Felelős:  Felder Frigyes tanácsnok  
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató  
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2013. június 15.  
 
 
Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
 
Kaposvár, 2013. május 29. 
 
 
 
 Csutor Ferenc Torma János 
 tanácsnok, levezető bizottsági tag bizottsági tag 
 


