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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. május 20-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 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 pontot. 

 

 

Felder Frigyes tanácsnok kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a 
módosítással fogadja el a bizottság, hogy  a köztéri szobor elhelyezéséről és Kaposvár 
Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék 
elfogadásáról szóló előterjesztésekkel egészüljön ki a napirend 

 

A Bizottság az ülés napirendjét 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

40/2014. (IV.24.) 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 köztéri szobor elhelyezéséről és Kaposvár Építési 
Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék 
elfogadásáról szóló előterjesztés.   
 
Napirendi pontok: 
 

1.) Előterjesztés a desedai látogatóközpont elnevezéséről 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 

Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 

Meghívott: Mihalecz András tanácsnok 
 

2.) Előterjesztés köztéri szobor elhelyezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
3.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására 

vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
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Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a desedai látogatóközpont elnevezéséről 

 
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: 

 

41/2014. (IV.24.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  

Bizottsága megtárgyalta a desedai látogatóközpont elnevezéséről szóló előterjesztést, és az 

előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
2. Előterjesztés köztéri szobor elhelyezéséről 

 
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: 

 

42/2014. (IV.24.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  

Bizottsága megtárgyalta a köztéri szobor elhelyezéséről szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 

3. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására 
vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

43/2014. (IV.24.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  

Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 
módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról szóló előterjesztést, és az 

előterjesztés határozati javaslatainak Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 

Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 

 
Kaposvár, 2014. május 20. 
 
 
 
 Felder Frigyes Csutor Ferenc 
 tanácsnok bizottsági tag 


