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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. szeptember 30-án, a kaposvári Polgármesteri Hivatal (7400 

Kaposvár, Kossuth tér 1.) Síposs Géza tárgyalójában megtartott rendkívüli üléséről.  
  

Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 

Bizottsága 6 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. 
 

Csutor Ferenc tanácsnok kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadja el a 

bizottság.  

A Bizottság az ülés napirendjét 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

68/2015. (IX. 30.) 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 a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, 
ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Jenei Zoltánné irodavezető 

 

2.) Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedés iránti kérelem elbírálásáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

Közreműködik:  Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
 

Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására 

vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, érdemi hozzászólás nem 

hangzott el. 

Petes Tamás külső szakértő: az előterjesztéssel kapcsolatban megkérdezte, hogy terveznek-e 
a továbbiakban is környezettudatos szemléletformáló programokat. Felvetette, hogy a 

kihelyezett komposztáló ládák mellett továbbra is évi 15 alkalommal szállítja el a 

közszolgáltató a keletkezett zöldhulladékot. 
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Kovács Katalin hulladékgazdálkodási referens: Válaszában elmondta, hogy az iskolákban 

és az óvodákban továbbra is folytatják a szemléletformáló programot, ezen kívül a 

Hulladékkezelő Központon belül létrehoznak egy szemléletformáló központot is. Az ügy 

érdekében a jelenlegi pozitív ösztönzők mellett idővel negatív ösztönzők bevezetése is 

szükséges. A zöldhulladék-szállítással kapcsolatban jelezte, hogy átmenetileg megmarad a 
jelenlegi rendszer. 

 

69/2015. (IX. 30.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  

Bizottsága megtárgyalta a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, 
ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 

előterjesztést, és az előterjesztés határozati javaslatának és a rendeletmódosítás Közgyűlés 

általi elfogadását támogatta. 
 

Szavazati arány:  határozat 6 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 rendelet   6 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 

 

2. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedés iránti kérelem elbírálásáról 
 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről az következő kiegészítés, módosító 

javaslat hangzott el. 

Hartner Rudolf városgondnokság vezető: Az előterjesztésben szerint javasolt intézkedés 

kiegészítését javasolja egy további megállni tilos tábla kihelyezésével a Pázmány Péter utcán 

a Damjanich utcától északi irányban a páros oldalon „7-8 h között” kiegészítő táblával együtt.  

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, 

hozzászólás nem hangzott el. A Bizottság megtárgyalta a módosított határozati javaslatot, és 

az alábbi határozatot hozta: 

70/2015. (IX. 30.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  Műszaki Bizottsága úgy 
határozott, hogy 

a Damjanich utcán a Pázmány Péter utca felé haladva keleti és nyugati irányból is 20 méterrel 

a kereszteződés előtt „Megállni tilos”, alatta „7-8 h között” táblakombináció, a Damjanich 

utcán kelet felé haladva a Pázmány Péter utcától „Megállni tilos”, alatta „7-8 h között” 

táblakombináció, a Pázmány Péter utcán észak felé haladva „Megállni tilos”, alatta „7-8 h 
között”, északról dél felé haladva a Damjanich utca előtt 30 m-rel a „Megállni tilos”, alatta 

„7-8 h között” táblakombináció elhelyezését elrendeli. 

 

Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő: 2015. október 15. 

 

Szavazati arány:   6 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 

 

Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2015. szeptember 30. 
 
 
 
 Csutor Ferenc Torma János 
 tanácsnok bizottsági tag 


