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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. október 28-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 köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága 7 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 pontok egészüljenek ki 
a helyi autóbusz közlekedés díjainak felülvizsgálatáról, a fizetőparkolók üzemeltetéséről 
szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, és a helyi autóbusz-
közlekedési menetrend módosításáról szóló előterjesztésekkel.  
A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
71/2015. (X. 28.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága a kiküldött meghívó szerinti napirendek közé felveszi a helyi autóbusz 
közlekedés díjainak felülvizsgálatáról, a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. 
(XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, és a helyi autóbusz-közlekedési 
menetrend módosításáról szóló előterjesztéseket. 
 
Napirendi pontok: 

 
1.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, és Szabályozási valamint Szerkezeti 

Terve módosításának jóváhagyásáról és módosítására vonatkozó változtatási 
szándék elfogadásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész  

 
2.) Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző  
 

3.) Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának díjai,a 
temetkezési díjak, valamint az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott 
belépődíjak, jegy- és bérletárak változatlanul történő fenntartásáról 
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Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

4.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága gazdálkodási 
feladatainak ellátásról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 

5.) Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

6.) Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedési menetrend módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

7.) Előterjesztés a Kapos Vésztározó üzemeltetési megállapodásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
 

Átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztések 
 

8.) Előterjesztés a Személyfelvonó felújítási támogatási keret felhasználására 
benyújtott pályázatokról 

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

9.) Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. munkatervéhez 
(szóbeli) 

Előterjesztő:  Csutor Ferenc tanácsnok  
Közreműködik:  Károly-Vincze Renáta titkár 
 

Zárt ülés:  
 

10.) Előterjesztés a városgondnokság vezető (magasabb vezetői) beosztás ellátására 
vonatkozó megbízásról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor 

 
11.) Javaslat a „Kaposvár Város Díszpolgára” és a „Kaposvár Városért” kitüntető 

címek adományozására (szóbeli) 
Előterjesztő:  Csutor Ferenc tanácsnok  
Közreműködik:  Károly-Vincze Renáta titkár 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, és Szabályozási valamint Szerkezeti 

Terve módosításának jóváhagyásáról és módosítására vonatkozó változtatási szándék 
elfogadásáról 

 
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. 
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72/2015. (X. 28.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága a Kaposvár Építési Szabályzata, és Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 
módosításának jóváhagyásáról és módosítására vonatkozó változtatási szándék 
elfogadásáról szóló előterjesztés határozati javaslatainak és a rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  határozat: 7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 rendelet: 7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
2. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés nem történt.  
Tóth István városi főmérnök hozzászólásában elmondta, hogy a fizetőparkoló felsorolását  
tartalmazó táblázatból kimaradt a Biczó Ferenc utca. Módosító javaslatként kéri, hogy a Biczó 
Ferenc utca is legyen nevesítve a fizetőparkolók között. 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés nem 
hangzott el. 
 
74/2015. (X. 28.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatainak elfogadását támogatta, a 
rendelet-tervezetének elfogadását azzal a módosítással támogatta, hogy a rendelet-
tervezetben felsorolt fizetőparkolók egészüljenek ki a Biczó Ferenc utcával. 
 
Szavazati arány:  határozat: 7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 rendelet: 7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
3. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának díjai, a 
temetkezési díjak, valamint az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott 
belépődíjak, jegy- és bérletárak változatlanul történő fenntartásáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés nem hangzott el.  
Petes Tamás külső szakértő tag: Támogathatónak tartja az előterjesztésben leírtakat, de 
kérdésben felvetette, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
összegyűjtésének és elszállításának díja valamint a talajterhelési díj emelése talán ösztönözné 
a lakosságot a szennyvízhálózatra történő rákötésre. 
Oláhné Pásztor Andrea ügyintéző: válaszában elmondta, hogy jogszabályi előírás miatt 
nem lehet emelni a díjat, szennyvízrákötési akciók keretében próbálják a lakosságot  
ösztönözni a rákötésre. Ismeretei szerint Kaposvár MJV a jogszabályban előírt mértéket  
alkalmazza a talajterhelési díjra. 
Csutor Ferenc tanácsnok: A szennyvízhálózatra nem rákötött ingatlanok közül sok vagy 
nem köthető rá fizikailag a szennyvízhálózatra, vagy nincs rajtuk felépítmény. Megítélése 
szerint személyes megkereséssel ösztönözhető a lakosság. 



2015.11.19. 8:21 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\BIZOTTSAGI JEGYZOKONYVEK\20151028_mus.doc Károly-Vincze Renáta    4/6 

 

75/2015. (X. 28.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás, a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának díjai, a temetkezési díjak, 
valamint az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és 
bérletárak változatlanul történő fenntartásáról szóló előterjesztés határozati javaslatainak 
elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:   7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága gazdálkodási 

feladatainak ellátásról 
 

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. 
 
76/2015. (X. 28.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága gazdálkodási feladatainak 
ellátásról szóló előterjesztés határozati javaslatainak elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:   7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
5. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak felülvizsgálatáról 

 
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. 
 
77/2015. (X. 28.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága a helyi autóbusz közlekedés díjainak felülvizsgálatáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:   7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
6. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedési menetrend 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. 
 
78/2015. (X. 28.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága a helyi autóbusz-közlekedési menetrend módosításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:   7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
7. Előterjesztés a Kapos Vésztározó üzemeltetési megállapodásáról 
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. 
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79/2015. (X. 28.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága a Kapos Vésztározó üzemeltetési megállapodásáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:   7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
8. Előterjesztés a Személyfelvonó felújítási támogatási keret felhasználására benyújtott 

pályázatokról 
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. 
 
80/2015. (X. 28.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Személyfelvonó felújítási támogatási keret felhasználására 
benyújtott pályázatokról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy elszámolási 
kötelezettséggel az alábbi támogatásokat nyújtja: 

 
a) 513.000,- Ft-ot biztosít a Béke utca 23-25. Társasház részére 1 db lift kötélzetének 

és hajtótárcsájának cseréjére, valamint 1 lift vezérlésének cseréjére a 2.039.798,- 
Ft teljes bekerülési költségű pályázat alapján azzal, hogy a támogatás feltételei 
külön megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

b) 298.450,- Ft-ot biztosít az OTTHON Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Béke 
utca 99. szám alatti épület 1 db lift sebességhatárolójának felújítására az 596.900,- 
Ft teljes bekerülési költségű pályázat alapján azzal, hogy a támogatás feltételei 
külön megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

c) 404.702,- Ft-ot biztosít a 48-as Ifjúság útja 35-37. Társasház részére 2 db lift ajtó 
függesztés és hajtás felújítására a 854.702,- Ft teljes bekerülési költségű  pályázat 
alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek 
rögzítésre. 

d) 150.000,- Ft-ot biztosít a Füredi utca 67. Társasház részére 1 db lift ajtóhajtás  
szabályzóegység beépítésére a 322.314,- Ft teljes bekerülési költségű  pályázat 
alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek 
rögzítésre.   

e) 297.940,- Ft-ot biztosít a Füredi utca 41-43. Társasház részére 1 db lift ajtó 
függesztés cseréje és hajtás felújítására az 595.880,- Ft teljes bekerülési költségű  
pályázat alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban 
kerülnek rögzítésre. 

f) 565.150,- Ft-ot biztosít a Füredi utca 45-47. Társasház részére 2 db lift fülkeajtó 
felfüggesztés cseréjére az 1.130.300,- Ft teljes bekerülési költségű pályázat alapján 
azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

g)  300.000,- Ft-ot biztosít a Honvéd utca 53. Társasház részére 1 db lift  
sebességhatároló, kötél és hajtótárcsa felújítására a 857.250,- Ft teljes bekerülés i 
költségű pályázat alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön 
megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2015. november 10. (kihirdetésre) 
 
Szavazati arány:  7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
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9. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. munkatervéhez (szóbeli)  
 
81/2015. (X. 28.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottságának nincs javaslata Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. 
munkatervéhez. 
 
Szavazati arány:   7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
 
Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2015. október 28. 
 
 
 
 Csutor Ferenc Torma János 
 tanácsnok bizottsági tag 


