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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 2009. március 24-én, a kaposvári Polgármesteri Hivatal T/103 
számú tárgyalójában megtartott a Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsággal összevont 
rendkívüli üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Az összevont ülést Tóth István tanácsnok úr vezette. Köszöntötte a megjelenteket. 
Megállapította, hogy mindkét bizottság határozatképes. Kaposvár Megyei Jogú Város 
Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága 10 fővel van jelen. 
 
Javasolta a napirend kiküldött meghívó szerinti elfogadását azzal, hogy először a 
Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsággal közös napirendi pontok kerülne tárgyalásra.. 

 

6/2009. (III. 24.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága úgy határozott, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalja. 
 
Szavazati arány:10 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
 
 
 
NAPIREND: 
 
 
I. A 2009. március 24-i rendkívüli Közgyűlés elé kerülő előterjesztések véleményezése: 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(III.3.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

2. Előterjesztés a Füredi úti volt katonai lőtér területének energetikai célú 
hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
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3. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: ifj Horváth János városi főépítész 
 

4. Előterjesztés támogatási igények benyújtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

 
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
 
I. A 2009. március 24-i rendkívüli Közgyűlés elé kerülő előterjesztések véleményezése: 
 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(III.3.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Erős György irodavezető előterjesztő részéről elmondta, hogy a rendeletmódosítás 1.§ (2) 
bekezdésében a kiegészítő hitel felvételének összege, a felhalmozási célú hitel, valamint a 
folyószámla hitel összeg tévesen szerepel, kéri a helyes összeget szerepeltetni. 
Az előterjesztő által tett kiegészítést a Bizottság 9 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Tóth István tanácsnok úr a rendeletmódosítás mellékletéhez három javaslatot tett az 
alábbiak szerint: 

1. az út-, híd-, járda felújítási programhoz javasolt egy plusz sorban a műszaki 
ellenőrzést beemelni; 

2. a tervet nem igénylő munkákhoz az ajánlattételi felhíváshoz szükséges műszaki 
tartalmat meghatározó munkarész elkészítésére vonatozóan kerüljön be egy plusz sor; 

3. plusz sorként kerüljön be a 2006. évi burkolat felújítási munkáknál elmaradt 
csapadékvíz elvezetési problémák rendbetétele. 

A tanácsnok úr javaslatát a Bizottság egyhangúlag, 10 igen szavazattal támogatta. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el. 
 
24/2009. (III. 24.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(III.3.) 
önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést és a rendeletmódosítás, valamint 
a határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadását az alábbiak szerint támogatja. 
 
Határozati javaslatot támogatja: 
Szavazati arány: 10 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
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Rendeletmódosítást az alábbi módosításokkal támogatja: 
 

1. § 
 
A R. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 5.612.389 eFt forrás 
kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, melyből 4.423.748 eFt felhalmozási célú hitel, mely az 
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési és az Önkormányzati Bérlakás Hitelprogram 
keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján igénybe 
vehető felhalmozási célhitel, 953.732 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 
Hitelprogram keretében felveendő Panel Plusz hitel, 234.909 eFt folyószámla hitel. A 
likviditási problémák kezelésére legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla 
hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 
695.903 e Ft.” 
 
A költségvetési rendelet mellékletében szereplő út-, híd- járda felújítási feladatok közé 
javasolja az alábbiakat beemelni: 

1. a műszaki ellenőrzési feladatok 
2. a tervet nem igénylő munkákhoz az ajánlattételi felhíváshoz szükséges műszaki 

tartalmat meghatározó munkarész elkészítése; 
3. a 2006. évi burkolat felújítási munkáknál elmaradt csapadékvíz elvezetési problémák 

rendbetétele. 
 
Szavazati arány: 10 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
 
 

2. Előterjesztés a Füredi úti volt katonai lőtér területének energetikai célú 
hasznosításáról 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Nemes Károly a szerződés 9. pontjánál javasolta az alábbi változtatást: 

„… amennyiben beruházó a félbehagyott kivitelezést 6 hónapon belül nem folytatja, 
úgy a Város élhet a visszavásárlási jogával értéknövelő ráfordítás felszámítása 
nélkül….” 

Javaslatát a Bizottság 4 igen, 1 nem, 5 tartózkodás mellett nem támogatta. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el. 
 
25/2009. (III. 24.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Füredi úti volt katonai lőtér területének energetikai célú 
hasznosításáról készült előterjesztést és a határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadását 
támogatja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
    1 nem 
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3. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
 
Az előterjesztés tárgyalásán már 11 fő vett részt. 
Előterjesztő részéről ifj. Horváth János városi főépítész elmondta, hogy a 
rendeletmódosításnál elírás történt, a 2.§ (1) bekezdésnél a c) pontja helyesen a). 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
26/2009. (III. 24.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról készült előterjesztést 
és a rendeletmódosítás, valamint a határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadását az 
alábbiak szerint támogatja. 
 
Határozati javaslatot támogatja: 
Szavazati arány: 11 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
 
Rendeletmódosítás az alábbi módosítással: 

2.§ 

      (1) A R. 11. §  (2) bekezdése  a./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

                  „ 

a) az előkert legkisebb mérete: 
1. az újonnan beépítésre szánt területeken: 5,0 m, ahol ettől eltérően a 

KÉSZ egyéb rendelkezése, vagy a szabályozási terv nem rendelkezik; 
 
Szavazati arány: 11 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
 
 

4. Előterjesztés támogatási igények benyújtásáról 
 

Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
27/2009. (III. 24.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a támogatási igények benyújtásáról készült előterjesztést a határozati 
javaslat Közgyűlés általi elfogadását támogatja. 
 
Szavazati arány: 11 igen 
    0 tartózkodás 
    0 nem 
 
Kaposvár, 2009. március 24. 
 
 Szirják Imréné Tóth István 
     titkár tanácsnok 


