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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 2012. március 26-án, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Síposs 
Géza tárgyalójában megtartott rendkívüli ülésérő l. 
 
Jelen voltak: 8 fő a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok asszony helyett Csutor Ferenc tanácsnok köszöntötte a 
megjelenteket. Külön köszöntötte dr. Loncsár Krisztina meghívott vendéget. Megállapította, 
hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  
Műszaki Bizottsága 8 fővel van jelen, határozatképes. 
 
A Bizottság az ülés napirendjét 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2012. (III. 26.) 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. 
 
Napirendek: 
 
1./ Előterjesztés a Szociális városrehabilitáció I. – Akcióterületi Terv elfogadásáról és a 

pályázat második fordulós benyújtásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 

 
2./ Előterjesztés a komplex telep-program (TÁMOP 5.3.6/11-1) pályázaton történő 

részvételről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 

 
3./ Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 4/2012. (III. 1.) BM 

rendelet alapján benyújtandó pályázatról  
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
1./ Előterjesztés a Szociális városrehabilitáció I. – Akcióterületi Terv elfogadásáról és a 

pályázat második fordulós benyújtásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

 
Az előterjesztő képviseletében dr. Loncsár Krisztina nem kívánta az előterjesztést 
kiegészíteni. 
Kutas Viktor kérdései: Várható-e a Nádasdi utcai projektnél 100 % -os támogatás elérése? 
Nem lehetet volna-e a Nádasdi utcára költeni a most felveendő hitelt? 
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Molnár György igazgató válaszában elmondta, hogy a hitelkeret kifejezetten a Domus  
tömbre használható fel. 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy továbbra sem indul a beruházás, ha nem 
kap az Önkormányzat legalább 50 % önerő támogatást. Véleménye, hogy most adjuk be a 
pályázatot és remélte, hogy időközben támogatást is sikerül szerezni. 
 
A Bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2012. (III. 26.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a szociális város-rehabilitáció I. kimelt konstrukció Akcióterületi 
Terv elfogadásáról és a pályázat második fordulós benyújtásáról szóló előterjesztést, az 
előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
2./ Előterjesztés a komplex telep-program (TÁMOP 5.3.6/11-1) pályázaton történő 

részvételről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

 
Az előterjesztő képviseletében dr. Loncsár Krisztina nem kívánta az előterjesztést 
kiegészíteni. 
 
Kutas Viktor kérdése, hogy jól értelmezi-e, hogy az előterjesztésben szereplő 150 millió 
forintot 60 személyre kell fordítani. Ebbő l a pénzből az egy főre jutó összeget magasnak 
találta. Olyan eredmény elérésének keresését javasolta, ahol ilyen összegű munkát tudna az  
Önkormányzat biztosítani ezen emberek részére. 
 
dr. Loncsár Krisztina elmondta, hogy a 60 fő a kiírás része, de a pályázat az egész 
szegregátumra célozza a fejlesztést, hiszen mivel ott van a helyszínen és mindenki arra jár,  
mindenki használhatja. A 60 fő a közvetlen célcsoport, akit nevesíteni kell, mert velük kell 
elszámolni, oly módon, hogy honnan indultak, hova jutottak. A 60 főre számított eredmény az 
állandó ügyfélszolgálat és a nyitott rendezvények miatt mégis több, mint 60 fő. 
 
Kutas Viktor hozzászólásában elmondta, hogy ezt a 150 millió forintot el lehet költeni jól és  
rosszul is. Azt szeretné, hogy ez a legjobban legyen elköltve, de ezt nem látja ebből az 
előterjesztésből. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a pályázatot április közepéig be kell adni, 
nem minden részlet készült még el az idő szűkössége miatt, a Közgyűlési támogatásról 
azonban dönteni kell. 
 
A Bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2012. (III. 26.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a komplex telep-program (TÁMOP 5.3.6/11-1) pályázaton 
történő részvételről szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés 
általi elfogadását támogatta. 
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3./ Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 4/2012. (III. 1.) BM 
rendelet alapján benyújtandó pályázatról  

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2012. (III. 26.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 4/2012. 
(III. 1.) BM rendelet alapján benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, az előterjesztés 
határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
Több napirend nem lévén a levezető elnök az ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2012. március 26. 
 
 
 
 Guth Szilvia Csutor Ferenc 
 mb. titkár tanácsnok 


