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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 2010. augusztus 25-én, a kaposvári Polgármesteri Hivatal 103. 
számú tárgyalójában megtartott üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Tóth István tanácsnok úr köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Kaposvár Megyei 
Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága 10 fővel 
van jelen, határozatképes. 

 

Ezt követően megkérdezte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül van-e más 
napirendre javaslat. A Bizottság tagjai részéről javaslat nem hangzott el. 
Tóth István tanácsnok javasolta a meghívóban szereplő napirendek elfogadását. 

 
Napirendek: 
 
I. A 2010. szeptember 02-i Közgyűlés elé kerülő előterjesztések: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és 
a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: ifj. Horváth János városi főépítész 
 

II. Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések: 
 

3. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelmének pályázatáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: ifj. Horváth János városi főépítész 
 

4. Előterjesztés a Városi Környezetvédelmi Alap 2010. évi előirányzatának 
felosztásáról, és a beérkezett pályázatok értékeléséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

5. Előterjesztés a 2010. évi VKMB Külterületi Közmű-beruházási Keretre 
beérkezett pályázatok értékeléséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
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Napirendek tárgyalása: 
 
I. A 2010. szeptember 02-i Közgyűlés elé kerülő előterjesztések: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosításáról 
 

Erős György irodavezető ismertette az előterjesztéshez kapcsolódó módosító javaslatokat. A 
Toponár, Flórián tér kialakítása előirányzata 7.850 eFt-tal kerüljön megemelésre a Desedai 
kerékpárút tervezés és építés I. ütem előirányzat terhére. A Desedai kerékpárút pótmunkáira a 
Városgondnokság részére 4.220 e Ft kerüljön átcsoportosításra a Desedai kerékpárút tervezés 
és építés I. ütem előirányzat terhére. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat  
nem érkezett. 
 
67/2010. (VIII. 25.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről. A költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztést, és a határozati 
javaslatokat, valamint a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek az alábbi módosításokkal 
javasolja elfogadásra. 

- A Toponár, Flórián tér kialakítása előirányzata 7.850 eFt-tal kerüljön megemelésre a 
Desedai kerékpárút tervezés és építés I. ütem előirányzat terhére. 

- A desedai kerékpárút pótmunkáira a Városgondnokság részére 4.220 e Ft kerüljön 
átcsoportosításra a Desedai kerékpárút tervezés és építés I. ütem előirányzat terhére. 

 
Határozati javaslat     Rendelet 
Szavazati arány: 10 igen   Szavazati arány: 8 igen 
   0 tartózkodás      2 tartózkodás 
   0 nem       0 nem 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 

 
Előterjesztő elmondta, hogy a közszemlére kifüggesztett tervekre nem érkezett észrevétel és 
javaslat. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat  
nem érkezett. 
 
68/2010. (VIII. 25.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról készült 
előterjesztést, és a határozati javaslatok valamint a rendeletmódosítás Közgyűlés általi 
elfogadását támogatja. 
 
Határozati javaslat     Rendelet 
Szavazati arány: 10 igen   Szavazati arány: 10 igen 
   0 tartózkodás      0 tartózkodás 
   0 nem       0 nem 



2011.01.26. 9:35:47        C:\temp\x\20100825_ mus.doc   Károly-Vincze Renáta   3/5 

II. Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések: 
 
3. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelmének pályázatáról 
 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem érkezett. 
 
69/2010. (VIII. 25.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a helyi építészeti értékek védelmének pályázatáról készült 
előterjesztést, és úgy határozott, hogy 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága a helyi építészeti értékek védelmére kiírt pályázatra beérkezett igényekből az 
alábbi pályázót vissza nem térintendő támogatásban részesíti a számlával igazolt kivitelezési 
összeg legfeljebb 50%-ig, de maximum a megítélt támogatási összeg erejéig: 
 

a) az ingatlan címe: Kaposvár Ady E. utca 15. – hrsz.: 111/1 
                            (védelem: H2, nyilvántartási szám: 8) 
a pályázó: Puska Attila (közös képviselő), Kaposvár, Anna u. 15. 
tulajdonos: társasház 
támogatott tevékenység: homlokzat felújítás 

            támogatási összeg: 500.000,- Ft 
 

b)  az ingatlan címe: Kaposvár Bartók B. utca – hrsz.: 8242 
                            (védelem: H3, nyilvántartási szám: 6) 
a pályázó: Rk. Egyház Szent Kereszt Plébánia,  
                 Kaposvár, Bartók Béla u. 13. sz. 
tulajdonos: Rk. Egyház Szent Kereszt Plébánia  
támogatott tevékenység: kőkereszt felújítása, restaurálása  
támogatási összeg: 212.500,- Ft 

 
c) az ingatlan címe: Kaposvár Fő utca – hrsz.: 392/1  

                         (védelem: területi, nyilvántartási szám: 1) 
a pályázó: Gergely Gábor  iparművész, Budapest, Szikszó park 9. 
támogatott tevékenység: 8 db főutcai kandelláber névtáblával történő megjelölése                                 
támogatási összeg: 75.000,- Ft 

 
 

Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  ifj. Horváth János  városi főépítész 
Határidő:   2010. október. 15. (közlésre, támogatási szerződés) 
 
Szavazati arány: 10 igen 
   0 tartózkodás 
   0 nem 
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4. Előterjesztés a Városi Környezetvédelmi Alap 2010. évi előirányzatának felosztásáról, 
és a beérkezett pályázatok értékeléséről 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem érkezett. 
 
70/2010. (VIII. 25.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Városi Környezetvédelmi Alap 2010. évi előirányzatának 
felosztásáról, és a beérkezett pályázatok értékeléséről készült előterjesztést, és úgy 
határozott, hogy 
 

1. Javasoljuk, hogy a Közgyűlés a költségvetési rendelet szeptemberi módosításakor a 
Hegygazdák Közössége Keret: zártkertek őrzése előirányzat maradvány terhére 
204.410,- Ft összeget csoportosítson át a Környezetvédelmi Alapra. 

2.  A fedezetek rendelkezésre állása esetén a bizottság egyúttal úgy határozott, hogy 
elszámolási kötelezettséggel  

•••• 102.500,- Ft-ot biztosít a Városgondnokság részére a Deseda tó 
környezetvédelmével összefüggő feladatok támogatására az alábbi 
megosztásban: 

1. a Haladás tanyai út tó felőli végére 1 db 5 m-es „molinó” 
elhelyezése „Természetvédelmi terület” felirattal 32.500 Ft 

2. a kerekpárút III. szakaszán a közmunkások által kivágott cserjék 
gépi felaprítása      70.000 Ft 
Összesen:      102.500 Ft 
 

•••• 551.910,- Ft-ot biztosít a Városgondnokság részére a Virágos Kaposvárért 
díj adományozásának támogatására az alábbi megosztásban: 

i.  díjazásra:      501.910 Ft 
ii.   hirdetésre, pályázati felhívásra    50.000 Ft 

            Összesen:      551.910 Ft 
•••• 50.000,- Ft-ot biztosít a Horgászegyesületek Somogy Megyei Szövetsége 

részére a Deseda tó körüli szemétgyűjtésre az alábbi megosztásban: 
• szemeteszsákok, védőkesztyűk beszerzése:  35.000 Ft 
• szemétszállításhoz üzemanyag biztosítása:  15.000 Ft 

Összesen:      50.000 Ft 
 

3. Nem támogatja a Városgondnokság Deseda tó körüli nádvágásra benyújtott pályázatát. 
 

4. A 2010. szeptember 2-i Közgyűlés után a fedezet rendelkezésre állása esetén a 
pályázat eredménye kihirdethető. 

 
Felelős:  Tóth István tanácsnok 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2010. szeptember 30. (értesítésre) 
 
Szavazati arány: 10 igen 
   0 tartózkodás 
   0 nem 
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5. Előterjesztés a 2010. évi VKMB Külterületi Közmű-beruházási Keretre beérkezett 
pályázatok értékeléséről 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem érkezett. 
 
71/2010. (VIII. 25.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a 2010. évi VKMB Külterületi Közmű-beruházási Keretre 
beérkezett pályázatok értékeléséről készült előterjesztést, és úgy határozott, hogy 

 
1. A VKMB hatáskörébe tartozó keretek 2010. évre meghatározott tartalékkeretében lévő  

874,- eFt, összeget javasoljuk átcsoportosítani a Külterületi Közmű-beruházási 
Keretbe. Javasoljuk továbbá, hogy a 2010. szeptember 2-i Közgyűlés - a költségvetési 
rendelet módosítása során a Hegygazdák Közössége Keret: zártkertek őrzése 
előirányzat maradvány terhére 796,- eFt összeget csoportosítson át a Külterületi 
Közmű-beruházási Keretbe, illetve a VKMB hatáskörébe tartozó Külterületi közmű-
beruházási keretösszeget a hiányzó 520,- eFt összeggel emelje meg. 
 

2.  A fedezetek rendelkezésre állása esetén a bizottság egyúttal úgy határozott, hogy 
elszámolási kötelezettséggel  
- 1.511.250,- Ft-ot biztosít az Ősz utcai ingatlanközösség pályázata alapján a 

Városgondnokság részére az Ősz utca (500 fm) útjavítására abban az esetben, ha a 
pályázó a vállat önrészt, 1.511.250,- Ft összeget az Városgondnokság 
egyszámlájára befizeti. Az összeg beérkezését követően a Beruházói feladatokat a 
Városgondnokság látja el. 

- A bizottság 500.000,- Ft-ot biztosít pályázata alapján a Füredi Szőlősgazdák és  
Földművelők Egyesülete részére pályázata alapján a Szőlőhegyre kivezető út, 
Hegyerdő u., Kőkereszt u., Gutora utcák utjainak javítására, kátyúzására. 

- A bizottság 2.178.750,- Ft-ot biztosít a Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért 
Közhasznú Egyesülete részére pályázata alapján a Hullám utca, és a Hattyú utcák 
utjainak javítására (378 fm).  

3. A 2010. szeptember 2-i közgyűlés után a fedezet rendelkezésre állása esetén a pályázat 
eredménye kihirdethető. 

 
Felelős:  Tóth István tanácsnok 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Hartner Rudolf igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2010. szeptember 10. (kihirdetésre) 

 
Szavazati arány: 10 igen 
   0 tartózkodás 
   0 nem 

 
Kaposvár, 2010. augusztus 25. 
 
 
 Károly-Vincze Renáta Tóth István 
 titkár tanácsnok 


