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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. november 6-án, 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 megjelenteket 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 előterjesztéseket. 
 
Felder Frigyes tanácsnok kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a 
módosítással fogadja el,  hogy a meghívóban szereplő „Bereczk Sándor út- és járdafelújítási 
program 2014 évi munkáihoz szükséges kötelezettségvállalásról” szóló pontot 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: 
 

86/2013. (XI. 06.) 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 „Bereczk Sándor út- és járdafelújítási program 2014 évi munkáihoz  
szükséges kötelezettségvállalásról” szóló pontot leveszi a bizottság a tárgyalandó napirendi 
pontok közül.   
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzati hatáskörbe tartozó közszolgáltatási 
díjmegállapításokról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
2. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
 

3. Előterjesztés a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló rendelet 
megalkotásáról  
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
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4. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről valamint a KMJV 
településképi védelméről szóló önkormányzati rendeletek módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

5. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
 

6. Előterjesztés a Szentpáli horhóban lévő vízvezeték átvételéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

7. Előterjesztés az Önkormányzat által 2013. novemberben benyújtandó 
pályázatokról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

Átruházott hatáskör: 
 

8. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek elbírálásáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
 

9. Javaslat a KMJV Közgyűlésének 2014. évi munkateréhez  
Előterjesztő:  Felder Frigyes tanácsnok 
 

Zárt ülés: 
 

10. Javaslat a közgyűlés által adományozott kitüntetésekre 
Előterjesztő:  Felder Frigyes tanácsnok 
 
 
 

Napirendek tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzati hatáskörbe tartozó közszolgáltatási 
díjmegállapításokról 

 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Oláhné Pásztor Andrea gazdasági ügyintéző az előterjesztést kiegészítette azzal, hogy a 
Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. az előterjesztés elkészültét követően 
kezdeményezte a szilárd hulladék ártalmatlanítás díjának emelését, mivel a 
hulladéklerakási járulék a kétszeresére nőtt.  

Oláhné Pásztor Andrea gazdasági ügyintéző javasolta az előterjesztést azzal a 
kiegészítéssel elfogadni, hogy a szilárd hulladék-ártalmatlanítási díj emelésre kerül 3531 
Ft-tal. 

Érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A Bizottság a kiegészített előterjesztést, a határozati javaslatokat és a rendelet  
módosításokat 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 

87/2013. (XI. 06.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta és úgy határozott, hogy az önkormányzati hatáskörbe tartozó 
közszolgáltatási díjmegállapításokról szóló előterjesztést, az előterjesztés rendelet 
módosításainak és határozati javaslatainak Közgyűlés általi elfogadását azzal a 
kiegészítéssel támogatta, hogy a szilárd hulladék-ártalmatlanítási díj emelésre kerül 
3531 Ft-tal. 
 
 

2. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság a rendeletet és az előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

88/2013. (XI. 06.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta és úgy határozott, hogy a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 
58/2010. (XI. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, az 
előterjesztés rendelet módosításának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
 

3. Előterjesztés a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló rendelet 
megalkotásáról  

 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Somogyvári Lajos külső tag javasolta, hogy a rendelet azzal a módosítással legyen 
elfogadva, hogy társasházi lakásonként legfeljebb 1 macska tartható. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban további kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság a módosító javaslatot 6 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, 
a módosítással együtt a rendeletet és az előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadta el és az alábbi határozatot hozta: 

 
89/2013. (XI. 06.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta és úgy határozott, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról 
szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, az előterjesztés rendelet módosításának 
Közgyűlés általi elfogadását azzal a módosítással támogatta, hogy társasházi lakásokban 
lakásonként 1 db macska tartható.  
 

4. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről valamint a KMJV 
településképi védelméről szóló önkormányzati rendeletek módosításáról 
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Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság a rendeletet és az előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

90/2013. (XI. 06.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta és úgy határozott, hogy a helyi építészeti értékek védelméről 
valamint a KMJV településképi védelméről szóló önkormányzati rendeletek 
módosításáról szóló előterjesztést, az előterjesztés rendelet módosításának Közgyűlés általi 
elfogadását támogatta. 
 
 

5. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Felder Frigyes tanácsnok javasolta, hogy a rendelet azzal a módosítással legyen 
elfogadva, hogy az összes (79 db) játszótér területén legyen tiltott az életvitelszerű 
tartózkodás. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban további kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság a módosító javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, a módosítással együtt a rendeletet és az előterjesztést 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el és az alábbi határozatot hozta: 

 

91/2013. (XI. 06.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta és úgy határozott, hogy a közterület rendeltetéstől eltérő célú 
használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, az előterjesztés rendelet módosításának Közgyűlés általi 
elfogadását azzal a módosítással támogatta, hogy mind a 79 db játszótér az életvitelszerű 
tartózkodás tekintetében tilalmazott terület legyen. 
 
 

6. Előterjesztés a Szentpáli horhóban lévő vízvezeték átvételéről 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság a határozati javaslatot és az előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat és  
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta 

 

92/2013. (XI. 06.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Szentpáli horhóban lévő vízvezeték 
átvételéről szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi 
elfogadását támogatta. 
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7. Előterjesztés az Önkormányzat által 2013. novemberben benyújtandó 
pályázatokról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság a határozati javaslatot és az előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat és  
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta 

 

93/2013. (XI. 06.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Önkormányzat által 2013. 
novemberben benyújtandó pályázatokról szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati 
javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
 

Átruházott hatáskör: 
 

8. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek elbírálásáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság a határozati javaslatot és az előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta 

 
94/2013. (XI. 06.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta és úgy határozott, hogy  
 

a.) a Maros és Tisza utcában a „20 km” sebességkorlátozás megszüntetését elrendeli 
abban az esetben, ha azzal az ott élők többsége egyetért. 
 
Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. december 31. 

 
b.) a Városgondnokság keresse meg az állami útkezelő szervezetet az Árpád út és a 

Pázmány Péter utcai lámpás csomópont átépítését kérve, amelynek következtében 
lehetséges volna a Pázmány Péter utca mindkét irányából az Árpád útra balra történő 
kikanyarodás. 
 
Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. december 15.  

 
 
 

9. Javaslat a KMJV Közgyűlésének 2014. évi munkateréhez 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

A Bizottság a 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megállapította, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. évi munkatervéhez  
javaslatot nem tesz és az alábbi határozatot hozta 

 
 
95/2013. (XI. 06.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megállapította, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének 2014. évi munkatervéhez javaslatot nem tesz.     
 
 
Kaposvár, 2013. november 6. 
 
 
 
 Felder Frigyes Csutor Ferenc 
 tanácsnok bizottsági tag 


