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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. június 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 pontot. 
3. számú melléklete tartalmazza az átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztéseket. 
 
Felder Frigyes tanácsnok kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a 
módosítással fogadja el a bizottság, hogy  Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási 
Terve módosításának jóváhagyásáról, a 2014. május 24-ei rendkívüli esőzések 
következménye miatt benyújtandó vis maior pályázatról, és a 2014. május 14-16-a 
közötti rendkívüli szeles időjárás következménye miatt benyújtandó vis maior 
pályázatról szóló előterjesztésekkel egészüljön ki a napirend, valamint kérte hogy a 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság hatáskörébe tartozó keretek 
felhasználására benyújtott pályázatok bírálatáról szóló előterjesztés kerüljön le a 
napirendről. 
 
A Bizottság az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
44/2014. (VI. 04.) 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 felkerülnek  Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 
módosításának jóváhagyásáról, a 2014. május 24-ei rendkívüli esőzések következménye 
miatt benyújtandó vis maior pályázatról, és a 2014. május 14-16-a közötti rendkívüli 
szeles időjárás következménye miatt benyújtandó vis maior pályázatról szóló 
előterjesztések, és a napirendről lekerül a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottság hatáskörébe tartozó keretek felhasználására benyújtott pályázatok bírálatáról 
szóló előterjesztés. 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
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Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
 

2.) Előterjesztés a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 
távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltozásával kapcsolatos Közgyűlési 
állásfoglalásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

3.) Előterjesztés a 2014 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
 

4.) Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel 
kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

5.) Előterjesztés a Kaposvári helyi termékvédjegy benyújtásáról és működtetéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

6.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

7.) Előterjesztés a 2014. május 24-ei rendkívüli esőzések következménye miatt 
benyújtandó vis maior pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

8.) Előterjesztés a 2014. május 14-16-a közötti rendkívüli szeles időjárás 
következménye miatt benyújtandó vis maior pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
Átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztések:  

 
9.) Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek elbírálásáról 

Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán c. főjegyző  
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
 
 
 

Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 

 
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 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

45/2014. (VI. 04.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 



2014.06.19. 12:07 C:\temp\!!\x\20140604_mus.doc  Károly-Vincze Renáta    3/5 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztést, a rendelettervezet és az előterjesztés határozati javaslatok Közgyűlés általi 
elfogadását támogatta. 
 
2. Előterjesztés a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 

távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltozásával kapcsolatos Közgyűlési 
állásfoglalásról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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: 

 

46/2014. (VI. 04.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek 
nyújtott távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltozásával kapcsolatos Közgyűlési 
állásfoglalásról szóló előterjesztést és az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés  
általi elfogadását támogatta. 
 
 
3. Előterjesztés a 2014 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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: 

 

47/2014. (VI. 04.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta a 2014 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
szóló előterjesztést és az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását 
támogatta. 
 
4. Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel kötött 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

 

48/2014. (VI. 04.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-
vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatok Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
5. Előterjesztés a Kaposvári helyi termékvédjegy benyújtásáról és működtetéséről 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

 

49/2014. (VI. 04.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvári helyi termékvédjegy benyújtásáról és 
működtetéséről szóló előterjesztést és az előterjesztés a határozati javaslatainak Közgyűlés  
általi elfogadását támogatta. 
 
6. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 

jóváhagyásáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

 

50/2014. (VI. 04.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 
módosításának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az előterjesztés a határozati 
javaslatainak Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
7. Előterjesztés a 2014. május 24-ei rendkívüli esőzések következménye miatt 

benyújtandó vis maior pályázatról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

 

51/2014. (VI. 04.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta a 2014. május 24-ei rendkívüli esőzések következménye miatt 
benyújtandó vis maior pályázatról szóló előterjesztést és az előterjesztés határozati 
javaslatainak Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
8. Előterjesztés a 2014. május 14-16-a közötti rendkívüli szeles időjárás következménye 

miatt benyújtandó vis maior pályázatról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

52/2014. (VI. 04.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta a 2014. május 14-16-a közötti rendkívüli szeles időjárás 
következménye miatt benyújtandó vis maior pályázatról szóló előterjesztést és az 
előterjesztés határozati javaslatainak Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
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9. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek elbírálásáról 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

 

53/2014. (VI. 04.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága 
úgy határozott, hogy 
 
a.)  a Damjanich utca, Virág utca és Szalay Fruzsina u. közötti szakaszán a „30 km 

sebességkorlátozó” tábla kihelyezését elrendeli. 
 

Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2014. június 30. 

 
     b.) a Hunyadi utcában a fekvőrendőr kihelyezését és egyirányúsítását nem javasolja, a „30 

km sebességkorlátozó” tábla kihelyezését elrendeli. 
 

Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2014. június 30. 

 
      c.) a Nyár u. 54-74. közötti szakaszán sebességkorlátozó tábla kihelyezését nem rendeli el. 
 

Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő: 2014. június 15. (a közlésre) 

 
Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2014. június 04. 
 
 
 
 
 Felder Frigyes Torma János 
 tanácsnok bizottsági tag 


