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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 2020. február 19-én, 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 9 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 előterjesztést. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl vegye fel 
a klímavészhelyzet megállapításáról és a kapcsolódó teendőkről, a Kaposvár Megyei 
Jogú Város Klímastratégiájáról és a Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtandó 
pályázatról szóló előterjesztéseket és ezzel együtt fogadja el a bizottság.  
 
9/2020. (II. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokon túl felveszi a 
klímavészhelyzet megállapításáról és a kapcsolódó teendőkről, a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Klímastratégiájáról, valamint a Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtandó 
pályázatról szóló előterjesztéseket és azzal együtt elfogadja. 
 
Szavazati arány:   9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
Napirendi pontok: 

 
1.) Előterjesztés a klímavészhelyzet megállapításáról és a kapcsolódó teendőkről 
Előterjesztő:  Felder Frigyes képviselő 

 
2.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
 

3.) Előterjesztés a távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj megállapításáról, 
valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 4/2006.(II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
 

4.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Klímastratégiájáról 
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Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Kovács Katalin igazgató 
 

5.) Előterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtandó pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
6.) Előterjesztés a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 2020. 

évre meghatározott keretösszegének felosztásáról és pályázati felhívásokról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a klímavészhelyzet megállapításáról és a kapcsolódó teendőkről 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Előterjesztő kiegészítést elmondta, hogy az előterjesztés két irányt fogalmaz meg. 1. Mit 
tudunk tenni a globális felmelegedés ellen. 2. Hogy tudunk felkészülni és felkészteni a 
lakosságot a bekövetkező változásokra. Kérte, hogy a Közgyűlés vegye figyelembe, hogy a 
döntésinek milyen hatása lesz. Amit tudunk, tegyünk meg, készüljön egy átfogó cselekvési 
terv. 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, 
Hozzászólás: 
Csutor Ferenc tanácsnok: Elmondta, hogy Polgármester úr az évértékelőn sokat beszélt a 
témáról, és kérte, hogy a Bizottság a klímavédelmi stratégiát fogadja el. 
 
10/2020. (II. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága a klímavészhelyzet megállapításáról és a kapcsolódó teendőkről szóló 
előterjesztés határozati javaslatainak elfogadását nem javasolja. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslatok 2 Igen, 0 Nem, 7 Tartózkodás 
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztést előterjesztő röviden ismertette, egyéb kiegészítést nem tett, a 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről elhangzott kérdések: 
Csutor Ferenc tanácsnok: A színháznak nyújtandó 230 millió Ft önkormányzati támogatás 
mellett mekkora az állami hozzájárulás mértéke? A TAO támogatások megmaradnak? 
Balogh Beáta igazgató: Az önkormányzat által biztosított forrás az épület üzemeltetését 
szolgálja. Az államtól a művészeti tevékenység biztosításához szükséges fedezetet várjuk. A 
TAO-val kapcsolatban még egyeztetések folynak a Minisztériumban.  
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
11/2020. (II. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatainak és a 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslatok 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
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 rendelet   9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
3. Előterjesztés a távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj megállapításáról, 

valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 4/2006.(II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztő részéről kiegészítésként elhangzott, hogy ez egy hiánypótló előterjesztés, mely 
a közelmúltban megvalósult beruházások miatt a lekötött hőteljesítmény esetleges túllépése 
esetén alkalmazandó pótdíj mértékét határozza meg. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
12/2020. (II. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága a távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj megállapításáról, valamint az 
áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 4/2006.(II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  rendelet   9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Klímastratégiájáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztést előterjesztő részéről Kovács Katalin igazgató röviden ismertette. Kérdések:  
Perlaki József képviselő: Az önkormányzati intézményekben a szelektív hulladékgyűjtés 
megoldott-e? 
Juhász Tibor polgármesteri megbízott: Kaposvár város CO2 kibocsátási helyzet milyen 
környezetvédelmi szempontból? Hol lesznek kihelyezve a levegőtisztaság mérő állomások? 
Milyen intézkedéseket tervez a város a hulladék zöldterületek, pl. út és járda közötti területek 
állapotának javítására?  
Csutor Ferenc tanácsnok: Jelezte, hogy a csapadékcsatornák nem tudják ellátni feladatukat, 
a bemosódott hulladék miatt. Megkérdezte, hogy az ősszel lehullott falevelek összegyűjtése 
miért tavasszal történik? 
Kovács Katalin igazgató: Tavalyi évben minden intézmény kapott gyűjtőedényt a szelektív 
hulladék gyűjtésére. A Kormányhivatal figyelmét is felhívtuk, hogy csatlakozzon az 
akcióhoz. CO2 kibocsátás terén egészségvédelmi szempontjából jól állunk. Jelenleg 3 passzív 
mérőállomás van Kaposváron, ezek egyikén sem mértek még határértéket meghaladó 
mennyiséget. Klímavédelmi szempontból a vállalások miatt szükséges a CO2 kibocsátás 
további csökkentése. A falevelek összegyűjtésével kapcsolatban megjegyezte, hogy a 
Városgondnokság átszervezését követően várhatóan ezek a feladatok is nagyobb 
hatékonysággal kerülnek megvalósításra. Tájékoztatta a Bizottságot, hogy erdősítési program 
megvalósítását tervezi az Önkormányzat. 
Juhász Tibor polgármesteri megbízott: Kaposvár porszennyezettsége mért adat? 
Kovács Katalin igazgató: Nem, régóta küzdünk azzal, hogy legyen állandó mérőállomásunk. 
A tervezett mérőállomásokat olyan helyre kívánjuk kihelyezni, ami a város egész területét 
lefedi.  
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
13/2020. (II. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Klímastratégiájáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatainak elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslatok 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
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5. Előterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtandó pályázatról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés. Kérdések: 
Csutor Ferenc tanácsnok megkérdezte, hogy mi alapján kerültek3 kiválasztásra az óvodák. 
Szirják Imrén igazgató válaszában elmondta, hogy olyan, a köznevelési referens által 
javasolt intézményekben tervezik a pálya megépítését, ahol rendelkezésre áll megfelelő 
terület. 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
14/2020. (II. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtandó pályázatról szóló előterjesztés 
határozati javaslatainak elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslatok 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
6. Előterjesztés a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 2020. évre 

meghatározott keretösszegének felosztásáról és pályázati felhívásokról 
 
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. 
 
15/2020. (II. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a hatáskörébe tartozó keretek 2020. évre rendelkezésre álló 
összegének felosztásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy: 
 

a) 2019. évről a Bizottság különböző kereteinél fel nem használt 3.223 eFt 
maradvány összeget a 2020. évi keretéhez átcsoportosítja. 

 
b) A VKMB hatáskörébe tartozó keretek 2020. évre meghatározott, 

maradványösszeggel növelt összegének felosztását az alábbiak szerint 
jóváhagyja:  
- Helyi védettségű épületek felújítása Keret:  2.000 eFt 
- Városfejlesztési és Kommunális Keret: 500 eFt 
- Hegygazdák Közössége Keret:            — 
- Külterületi Közmű-beruházási Keret: 1.698 eFt 
- Városrendezési és Építészeti Keret:    — 
- Tartalékkeret:                       1.425 eFt 

   Összesen: 5.623 eFt 
 

c) A Külterületi közmű-beruházási keret felhasználására vonatkozó 2020. évi 
pályázati felhívást az előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelően 
elfogadja.  

 
d) A Helyi védettségű épületek felújításáról szóló 2020. évi pályázati felhívást az 

előterjesztés 2. számú mellékletének megfelelően jóváhagyja. 
 

e) A Liftfelújítási támogatási keret igénybevételére kiírandó 2020. évi pályázati 
felhívást az előterjesztés 3. számú mellékletének megfelelően jóváhagyja. 

 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző  
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Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2020. március 1. (pályázat kiírása) 
 
Szavazati arány:  határozati javaslatok 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2020. február 19. 
 
 
 
 Csutor Ferenc Czimmermanné Németh Andrea 
 tanácsnok bizottsági tag 


