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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 27-én, a kaposvári Polgármesteri Hivatal (7400 
Kaposvár, Kossuth tér 1.) Síposs Géza tárgyalójában megtartott rendkívüli 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 6 
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. 
 
 
Csutor Ferenc tanácsnok kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadja el a 
bizottság. 
 
A Bizottság az ülés napirendjét 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
57/2013. (VI. 27.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága a kiküldött meghívó szerinti napirendet elfogadja.   
 
Napirendi pontok: 
 

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

2. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012 (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
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3. Előterjesztés a kaposvári "Gyermekmosoly" játszótérfelújítási programról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

4. Előterjesztés Kaposvár Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
5. Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 

6. Előterjesztés a Desedai Látogatóközpont kivitelezési szerződés megszüntetése 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

Átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztések: 
 

7. Előterjesztés a forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek elbírálásáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik:  Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
 

8. Előterjesztés a Városi Környezetvédelmi Alap 2013. évi előirányzatának 
felosztásáról, és a beérkezett pályázatok értékeléséről 
 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
 
Napirendek tárgyalása: 
 

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

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Bizottság a rendeletet és az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
58/2013. (VI. 27.) 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 és a határozati javaslatának Közgyűlés általi 
elfogadását támogatta. 
 

2. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
83/2012 (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Bizottság a rendeletet és az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
59/2013. (VI. 27.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012 (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, az előterjesztés rendelet 
módosításának és a határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
 

3. Előterjesztés a kaposvári "Gyermekmosoly" 
játszótérfelújítási programról  
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Somogyvári Lajos külső szakértő tag kérdezte, hogy mi döntötte el, melyik játszótér marad 
meg? 
 
L. Balogh Krisztina városi főépítész tájékoztatást adott, hogy a játszóterek megmaradását,  
illetve megszüntetését képviselői kezdeményezések, valamint a játszóterek kihasználtsága 
alapján határozták meg. 
 
Somogyvári Lajos külső szakértő tag javasolta az előterjesztés kiegészítését azzal, hogy 
legyen megvizsgálva a játszóterek kihasználtsága és a nem fenntartható játszóterek legyenek 
megszüntetve.  
 
Torma János bizottsági tag megjegyezte, hogy azokat a játszótereket, melyekre nincs igény 
előbb-utóbb meg kell szüntetni, de várjuk meg, amíg elkészül a központi játszótér. Ezt 
követően majd az élet eldönti, hogy melyik játszótérre nincs szükség.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Bizottság a határozati javaslat kiegészítést 5 igen és 1 tartózkodással megszavazta. A 
Bizottság a módosított határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
60/2013. (VI. 27.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a kaposvári "Gyermekmosoly" játszótérfelújítási programról  
szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását a 
kiegészítő javaslattal együtt - mely szerint meg kell vizsgálva a játszóterek kihasználtságát 
és a nem fenntartható játszótereket meg kell szüntetni – támogatta. 
 

 
4. Előterjesztés Kaposvár Szerkezeti Terve módosításának 

jóváhagyásáról 
 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
61/2013. (VI. 27.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásáról 
szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását 
támogatta. 
 
 

5. Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés nem hangzott el. 
 
Csutor Ferenc bizottsági tag kérdezte, hogy az oktatási bizottság hogyan döntött a kérdésben. 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens tájékoztatást adott, hogy a bizottság 
határozatképtelen volt, nem hozott döntést. 
 
Torma János bizottsági tag kérdezte, hogy melyik helyszínre kerül az emléktábla? 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens elmondta, hogy a közalapítvány dönt majd a 
helyszínről.  
 
A Bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
62/2013. (VI. 27.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az emléktábla elhelyezéséről szóló előterjesztést, az előterjesztés 
határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 

 
 

6. Előterjesztés a Desedai Látogatóközpont kivitelezési szerződés 
megszüntetése 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
63/2013. (VI. 27.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Desedai Látogatóközpont kivitelezési szerződés 
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megszüntetéséről szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés 
általi elfogadását támogatta. 
 
Átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztések: 
 

7. Előterjesztés a forgalomtechnikai intézkedések iránti 
kérelmek elbírálásáról 

 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
Somogyvári Lajos külső szakértő tag elmondta, hogy régen volt közvélemény kutatás egyes 
forgalomkorlátozok bevezetése előtt. Most egy lakó javaslata alapján miért támogassuk a 
forgalom átalakítását? 
 
Tóth István alpolgármester azt válaszolta, hogy minden esetben megvizsgálják a kérés  
jogosságát és ha úgy látják, hogy igen, akkor mindegy, hányan kérték az adott 
forgalomtechnikai változtatást. 
 
Torma János bizottsági tag kérte az előterjesztés g.) pontjának pontosítását, mivel ott 35 km/h 
sebességkorlátozás van írva. Ilyen sebesség korlátozási határt a gyakorlatban eddig még nem 
látott.  
 
Tóth István alpolgármester azt válaszolta, hogy elírás történt, 30 km/h a sebességkorlátozási 
javaslat.  
 
Borhi Zsombor képviselő az előterjesztés d.) pontjával kapcsolatban javasolta, hogy az 
útszakasz mégis legyen lakó-pihenő  övezet jelzéssel ellátva az ott található játszótér és 
sportpálya miatt.  
 
Tóth István alpolgármester válaszában kifejtett, hogy szakmailag a lakó-pihenő övezetté 
nyilvánítás nem megfelelő megoldás, inkább sebességkorlátozással kell megoldani a 
problémát.   
 
Torma János bizottsági tag javasolta az előterjesztés c.) pontjának javítását, mivel az  
nyelvtanilag nem helyes. Javasolta a „nem” szó törlését.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Bizottság a határozati javaslat módosítását és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
64/2013. (VI. 27.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  Műszaki Bizottsága úgy 
határozott, hogy  

a.) a Damjanich utcában a Nemzetőrsori óvoda előtt a forgalom sebességcsökkentését el- 
rendeli, 
Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. július 25. 

b.) a Fejedelem utcában a fekvőrendőr telepítését nem rendeli el, 
Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
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Határidő:  2013. július 25. (a közlésért) 
c.) a Béke u. és a 48-as Ifjúság útja közötti területen lakó-pihenő övezetet jelöl ki, 

Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. július 25.  

d.) a Csalogány u. Pacsirta u. és Gerle u. közötti szakaszán lakó-pihenő övezetet nem jelöl 
ki, 
Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. július 25. (a közlésért) 

e.) a Benedek E. u. elején 15 m-es szakaszon az utca páratlan oldalán „Megállni tilos” 
forgalmi jelzőtábla kihelyezését rendeli el, 
Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. július 30. 

f.) a Töröcskére vezető úton 60 km-es sebességkorlátozást rendel el, 
Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. július 25.  

g.)  a Bartók Béla utca déli szakaszán a Rudnay utcától 30 km-es sebesség korlátozást 
rendel el. 
Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. július 25.  

 
 

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

 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
Az előterjesztést Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató kiegészítette azzal, hogy a 
Bizottság az előterjesztést 2013. június 19-én az 56/2013. (VI. 19.) számú határozatával már 
elfogadta. Felder Frigyes tanácsnok azonban nem kívánta aláírni a június 19-i bizottsági 
ülésről készített jegyzőkönyvet, mivel a nevében kimenő  előterjesztésről nem volt semmilyen 
információja. Ezért kérte, hogy az előző ülés határozatát a Bizottság vonja vissza és dr. Kéki 
Zoltán címzetes főjegyző úr előterjesztésében a Városi Környezetvédelmi Alap 2013. évi 
előirányzatának felosztásáról, és a beérkezett pályázatok értékeléséről szóló előterjesztést újra 
tárgyalja meg.  
 
A Bizottság az 56/2013. (VI. 19.) számú határozat visszavonására vonatkozó kiegészítést és 
az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
65/2013. (VI. 27.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 

a.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  
Műszaki Bizottsága az 56/2013. (VI. 19.) számú határozatát visszavonja. 

b.) 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: 
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•••• 206.000,- Ft-ot biztosít a Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére a 
Deseda tó környezetvédelmével összefüggő feladatok támogatására: 
 

•••• 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:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2013. július 5. (értesítésre) 
 
 
Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
 
Kaposvár, 2013. július 5. 
 
 
 
 Csutor Ferenc Kiss Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag 
 


