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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 2014. január 15-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 8 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. 
 

Felder Frigyes tanácsnok kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a 

módosítással fogadja el a bizottság, hogy a Deseda tó környéke helyileg védett 
természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 22/1994 (V.18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztéssel egészüljön ki a napirend. 
 

A Bizottság az ülés napirendjét 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

1/2014. (I. 15.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága a kiküldött meghívó szerinti napirendet azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy 
a napirendek közé felkerül a Deseda tó környéke helyileg védett természetvédelmi 
területté nyilvánításáról szóló 22/1994 (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló előterjesztés.   
 
Napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 

 

2. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 
szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 

 

3. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának, Szabályozási és Szerkezeti 
Tervének, valamint a településfejlesztési koncepció és az integrált 
településfejlesztési stratégia módosításáról és ezek partnerségi egyeztetésének 
szabályairól 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
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4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 

5.  Előterjesztés a Norvég Alap 2009-2014 keretében a klímaváltozás elleni 
küzdelmet célzó pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
6.  Előterjesztés Deseda tó környéke helyileg védett természetvédelmi területté 

nyilvánításáról szóló 22/1994 (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 

 

Napirendek tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatait és a rendelettervezetet 7 igen szavazattal, 1 

tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

2/2014. (I. 15.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  

Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést, az előterjesztés rendelettervezetének és határozati 

javaslatainak Közgyűlés általi Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 

 

2. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 
szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság az előterjesztés rendeletmódosítási javaslatát 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

3/2014. (I. 15.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  

Bizottsága megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, az 

előterjesztés rendelet módosításának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 

 

3. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának, Szabályozási és Szerkezeti 
Tervének, valamint a településfejlesztési koncepció és az integrált 
településfejlesztési stratégia módosításáról és ezek partnerségi egyeztetésének 
szabályairól 
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Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

L. Balogh Krisztina városi főépítész az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítéssel élt.  

Elmondta, hogy a rendeletmódosításhoz az állami főépítész szakmai záró véleménye írásban 

még nem érkezett meg, de két észrevételt tartalmaz. Ezek az észrevételek már bekerültek a 

rendeletmódosítási tervezetbe. A rendelet tervezet 3. mellékleteként jelölt partnerségi tervben 
javasolta, hogy az egyes tagok ne név szerint, hanem csak titulus szerint legyenek nevesítve, 

mivel már most voltak személyi változások.  

A Bizottság az előterjesztés határozati és rendeletmódosítási javaslatát 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

4/2014. (I. 15.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  

Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának, Szabályozási és Szerkezeti 
Tervének, valamint a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési 
stratégia módosításáról és ezek partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 

előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatainak és rendelet módosításának Közgyűlés 
általi elfogadását azzal a módosítással javasolta, hogy a rendelet tervezet 3. mellékleteként  

jelölt partnerségi tervben az egyes tagok ne név szerint, hanem csak titulus szerint legyenek 

megnevezve. 

 

 
4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 

elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 

 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság az előterjesztés rendeletmódosítási javaslatát 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

5/2014. (I. 15.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  

Bizottsága megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, az előterjesztés rendelet 

módosításának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 

 

5. Előterjesztés a Norvég Alap 2009-2014 keretében a klímaváltozás elleni 
küzdelmet célzó pályázat benyújtásáról 

 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

6/2014. (I. 15.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  

Bizottsága megtárgyalta a Norvég Alap 2009-2014 keretében a klímaváltozás elleni 
küzdelmet célzó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati 

javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
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6. Előterjesztés Deseda tó környéke helyileg védett természetvédelmi területté 
nyilvánításáról szóló 22/1994 (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság az előterjesztés rendeletmódosítási javaslatát 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

7/2014. (I. 15.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  

Bizottsága megtárgyalta a Deseda tó környéke helyileg védett természetvédelmi területté 
nyilvánításáról szóló 22/1994 (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, az előterjesztés rendelet módosításának Közgyűlés általi Közgyűlés általi 

elfogadását támogatta. 
 

Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 

 
 
Kaposvár, 2014. január 15. 
 
 
 
 
 

 Felder Frigyes Csutor Ferenc 
 tanácsnok bizottsági tag 


