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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. december 4-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 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. 
 
Felder Frigyes tanácsnok kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadja el a 
bizottság. 
A Bizottság az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
99/2013. (XII. 04.) 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 az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

2. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet és a kapcsolódó közszolgáltatási szerződések 
felülvizsgálatáról  
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
3. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 

Terve módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

Átruházott hatáskör: 
 

4. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelem elbírálásáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
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5. Előterjesztés a KMJV Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottságának hatáskörébe tartozó, 2013. évi Külterületi közműberuházási, 
valamint Városfejlesztési és kommunális keret felhasználásról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

 
Napirendek tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság az előterjesztés határozati és rendeletmódosítási javaslatait 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és  ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

100/2013. (XII. 04.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést, az előterjesztés 
rendelet módosításának és határozati javaslatainak Közgyűlés általi Közgyűlés általi 
elfogadását támogatta. 
 
 

2. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet és a kapcsolódó közszolgáltatási szerződések 
felülvizsgálatáról  

 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság az előterjesztés határozati és rendeletmódosítási javaslatait 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

101/2013. (XII. 04.) 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 és a kapcsolódó közszolgáltatási szerződések felülvizsgálatáról 
szóló előterjesztést, az előterjesztés rendelet módosításának és határozati javaslatainak 
Közgyűlés általi Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
 

3. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság az előterjesztés határozati és rendeletmódosítási javaslatait 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
102/2013. (XII. 04.) 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 véleményezési szakaszának lezárásáról szóló 
előterjesztést, az előterjesztés rendelet módosításának és határozati javaslatainak Közgyűlés 
általi Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
Átruházott hatáskör: 
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4. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelem elbírálásáról 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
103/2013. (XII. 04.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Rege utcába nem telepít fekvőrendőrt,  
ellenben a rendőrség közreműködését kéri, hogy szerezzen érvényt a helyszínen elrendelt 30 
km/órás sebességkorlátozásnak. 
 

Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. december 20. 

 
A bizottság kiegészült Csutor Ferenc tanácsnokkal, így 6 fővel folytatódott az ülés. 

 
 

5. Előterjesztés a KMJV Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Műszaki Bizottságának hatáskörébe tartozó, 2013. évi Külterületi 
közműberuházási, valamint Városfejlesztési és kommunális keret felhasználásról 

 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

Torma János tanácsnok javasolta, hogy mivel a külterületi közmű-beruházási keret  
felhasználására ebben az évben sem jött pályázat, e helyett inkább a 2014-es támogatási keret  
felosztásakor a személyfelvonó felújítási támogatási keret legyen feltöltve.  

 

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

104/2013. (XII. 04.) 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.) Külterületi közmű-beruházási keretben rendelkezésre álló 1.500.000 Ft keretből 
286.125 Ft kerüljön átcsoportosításra a Városfejlesztési és kommunális keretre, 

b.) Városfejlesztési és kommunális keret terhére 286.125 Ft-ot biztosít Virágos  
Kaposvárért, Virágos ház díjak 2013. évi adományozására. 

 
Felelős:  Felder Frigyes tanácsnok 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki igazgató 
   Hartner Rudolf igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2013. december 15. (kihirdetésre)  
 

Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2013. december 4. 
 
 
 

 Felder Frigyes Csutor Ferenc 
 tanácsnok bizottsági tag 


