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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. június 19-én, a kaposvári Polgármesteri Hivatal (7400 
Kaposvár, Kossuth tér 1.) Síposs Géza tárgyalójában megtartott rendkívüli 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 7 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 előterjesztést. 
 
 
Felder Frigyes tanácsnok kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a 
módosítással fogadja el a bizottság, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
83/2012 (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról és a forgalomtechnikai intézkedések 
iránti kérelmek elbírálásáról szóló pontokat leveszi a bizottság a tárgyalandó napirendi pontok 
közül. 
 
A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
54/2013. (VI. 19.) 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 a 
bizottság, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012 (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról és a forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek 
elbírálásáról szóló pontokat leveszi a bizottság a tárgyalandó napirendi pontok közül.   
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés a 2013. június 7-ei rendkívüli időjárás következménye miatt 
benyújtandó vis maior pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
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Átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztések: 
 

2. Előterjesztés a Városi Környezetvédelmi Alap 2013. évi előirányzatának felosztásáról, és 
a beérkezett pályázatok értékeléséről  
Előterjesztő:  Felder Frigyes tanácsnok 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
 
Napirendek tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés a 2013. június 7-ei rendkívüli időjárás 
következménye miatt benyújtandó vis maior pályázatról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Torma János bizottsági tag kérdezte, hogy milyen határidő van a hibák javítására? 
 
Tóth István alpolgármester tájékoztatást adott, hogy kizárólag a balesetveszélyes hibákat 
javították ki, a többit csak a pályázat elbírálását követően lehet megcsinálni.  
 
A Bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
55/2013. (VI. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a 2013. június 7-ei rendkívüli időjárás következménye miatt 
benyújtandó vis maior pályázatról szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati 
javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
 
Átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztések: 
 
 

2. Előterjesztés a Városi Környezetvédelmi Alap 2013. évi 
előirányzatának felosztásáról, és a beérkezett pályázatok értékeléséről 

 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
56/2013. (VI. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Környezetvédelmi Alap 2013. évi keretösszegének felosztásáról, és  
a beérkezett pályázatok értékeléséről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy elszámolási 
kötelezettséggel: 

•••• 206.000,- Ft-ot biztosít a Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére a 
Deseda tó környezetvédelmével összefüggő feladatok támogatására: 
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•••• parlagfűírtás, a fűnyíráson túl, üzemanyag költség    24.000 Ft 
•••• 4 db bio-WC létesítése (anyag+munkadíj)    208.000 Ft 
•••• szemétgyűjtéshez kesztyű, zsák, elszállítás   180.0000 Ft 

Összes költség:       412.000 Ft 
 

•••• 200.000,- Ft-ot biztosít a Kultúrcentrum Kulturális és Programszervező 
Egyesület részére a „Víz- és környezetvédelmi szemléletformálás népszerű 
formában az ifjúság körében” elnevezésű feladatra: 
 

• DVD szerkesztése, sokszorosítása   130.000 Ft 
• videómunka      175.000 Ft 
• szolgálatás díjak       55.000 Ft 
• sokszorítás        45.000 Ft 

Összes költség:     405.000 Ft 
 
Felelős:  Felder Frigyes tanácsnok 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2013. június 30. (értesítésre) 
 
 
 
 
Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
 
Kaposvár, 2013. június 19. 
 
 
 
 Felder Frigyes Csutor Ferenc 
 tanácsnok bizottsági tag 


