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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 2015. augusztus 13-án, a kaposvári Polgármesteri Hivatal (7400 
Kaposvár, Kossuth tér 1.) Síposs Géza tárgyalójában megtartott üléséről.  
  
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok távolléte miatt Torma János 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. 
 
Torma János tanácsnok kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a 
módosítással fogadja el a bizottság, hogy  a 2014-2020. közötti időszak Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásainak 
végrehajtási feladatairól szóló megállapodásról szóló előterjesztéssel egészüljön ki a 
napirend.  
A Bizottság az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
50/2015. (VIII. 13.) 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 2014-2020. közötti időszak Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásainak végrehajtási 
feladatairól szóló megállapodásról szóló előterjesztés 
 
Napirendi pontok: 
 

1.) Előterjesztés a "Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése" 
című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

2.) Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
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3.) Előterjesztés a 2014-2020. közötti időszak Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásainak végrehajtási 
feladatairól szóló megállapodásról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

 Átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztések 
 

4.) Előterjesztés a Külterületi Közműberuházási Támogatási keret felhasználására 
kiírandó pályázati felhívásról 

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a "Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése" című 

pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

 

51/2015. (VIII. 13.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta a "Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése" 
című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
2. Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 

Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság a rendeletmódosítást 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
52/2015. (VIII. 13.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és 
a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és a rendeletmódosítás Közgyűlés általi elfogadását 
támogatta. 
 
3. Előterjesztés a 2014-2020. közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásainak végrehajtási feladatairól 
szóló megállapodásról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 



2015.08.27. 10:37 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\BIZOTTSAGI JEGYZOKONYVEK\20150813_mus.doc Károly-Vincze Renáta    3/3 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

 
53/2015. (VIII. 13.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta a 2014-2020. közötti időszak Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásainak végrehajtási 
feladatairól szóló megállapodásról szóló előterjesztést, és az előterjesztés határozati 
javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
4. Előterjesztés a Külterületi Közműberuházási Támogatási keret felhasználására 

kiírandó pályázati felhívásról 
 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

54/2015. (VIII. 13.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Külterületi közmű-beruházási keret felhasználására kiírandó 
pályázati felhívásról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a pályázati felhívást az 
előterjesztés mellékletének megfelelően jóváhagyja. 

 
Felelős:  Csutor Ferenc tanácsnok  
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2015. augusztus 15. (pályázat kiírása) 
 
 
Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2015. augusztus 13. 
 
 
 
 
 Torma János Czimmermanné Németh Andrea 
 tanácsnok bizottsági tag 


