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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. április 18-án, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Síposs Géza 
tárgyalójában megtartott üléséről. 
 
Jelen voltak: 9 fő a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok asszony köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága 9 fővel van jelen, határozatképes. 
Ezt követően javasolta a napirendek közé felvenni az alábbi előterjesztéseket: 
- „Kórház Déli tömb” területén telekalakítási és építési tilalom elrendelésérő l szóló 
előterjesztést, 
átruházott hatáskörben: 
- a VKMB hatáskörébe tartozó keretek 2012. évi felosztásáról szóló előterjesztést. 
 
A Bizottság az ülés napirendjét 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2012. (IV. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága felvette napirendjei közé: 
- „Kórház Déli tömb” területén telekalakítási és építési tilalom elrendelésérő l szóló 
előterjesztést, 
- a VKMB hatáskörébe tartozó keretek 2012. évi felosztásáról szóló előterjesztést. 
 
Napirendek: 

1. Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről (Siposs Géza, Rigó Jancsi) 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész  
Meghívott vendég Dér Tamás tanácsnok. 

 
2. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2011. 

évi pénzmaradvány megállapításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

3. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft. Nonprofit közhasznú társasággá 
alakításáról és tevékenységi körének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

4. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának és szabályozási, valamint 
szerkezeti tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
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5. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2011. évben benyújtott 

pályázatokról és azok eredményéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
6. Tájékoztató a 2011. évi közbeszerzésekről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

7. Előterjesztés „Kórház Déli tömb” területén telekalakítási és építési tilalom 
elrendeléséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
8. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések elrendeléséről 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 

 
9. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának hatáskörébe tartozó keretek 2012. 
évre meghatározott összegének felosztásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
Napirendek tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről (Siposs Géza, Rigó Jancsi) 
 
Meghívott vendég Dér Tamás tanácsnok. 
 

Gyenesei Istvánné tanácsnok asszony köszöntötte Dér Tamás tanácsnok urat. 
 
L. Balogh Krisztina városi főépítész részéről kiegészítés történt a Rigó Jancsi emléktáblával 
kapcsolatban, kérte, az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottságon megszavazott módosítást 
fogadja el a Bizottság. 
 
Dér Tamás tanácsnok  javasolta a tábla olyan helyen való elhelyezését, ahol jobban látszik, mert a 
nyári, teraszos időszakban valószínűsíthető, hogy a napernyős rész eltakarja a táblát. 
 
A bizottság határozati javaslatot Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottságon elhangzott 
módosítással 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
14/2012. (IV. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről szóló előterjesztést, az 
előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását az alábbi módosítással 
támogatta: 
 
A Rigó Jancsi emléktábla szövegezésének módosítása: 
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RIGÓ JANCSI 

(1858-1927) 
cigányprímás 

 
Európa számos nagyvárosában megcsodált kiváló hegedűs,  

aki  az 1870-es évek elejétől Simplicius Barcza József híres  zenekarában 
játszott Kaposváron, a  Korona Szállóban.  

Művészetén kívül  híressé tette  
a róla elnevezett sütemény. 

 
Állíttatta : 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2012 

 
 
 

2. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2011. 
évi pénzmaradvány megállapításáról  

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
A Bizottság a rendelet tervezetet és a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2012. (IV. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 
2011. évi pénzmaradvány megállapításáról szóló előterjesztést, az előterjesztés rendelet 
tervezetének és határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 

3. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft. Nonprofit közhasznú társasággá 
alakításáról és tevékenységi körének módosításáról 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett. 
A bizottság határozati javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2012. (IV. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvári Városfejlesztési Kft. Nonprofit közhasznú 
társasággá alakításáról és tevékenységi körének módosításáról szóló előterjesztést, az 
előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
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4. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának és szabályozási, valamint 

szerkezeti tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról 
 
L. Balogh Krisztina városi főépítész az előterjesztő képviseletében elmondta, hogy évente 
kétszer módosítják az Építési szabályzatot, ezért ebben az anyagban összegyűjtve szerepelnek 
az utolsó módosítástól beérkezett igények. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
A Bizottság a rendeletmódosítást és a határozati javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2012. (IV. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és szabályozási, valamint 
szerkezeti tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról szóló előterjesztést, az 
előterjesztés rendeletmódosításának és határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását  
támogatta. 
 

5. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2011. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
 
Kutas Viktor megkérdezte, hogy van-e olyan adatunk, amelyből látható, hogy Kaposvár és a 
többi megyei jogú város pályázatai összehasonlíthatóak lennének. Olyan kimutatásra gondolt,  
hogy pl. azon városok akik nem pályáztak milyen mértékű eladósodást mutatnak azokkal 
szemben akik nagy összegű önerős pályázatokat nyújtottak be. 
 
Bajzik Imre igazgató lemondta, hogy nincs ilyen adatuk, hiszen a pályázatokat nem minden 
térségre írják ki, illetve minden város más-más forrás összetétellel rendelkezik. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok kérte Kutas Viktort, hogy nézze meg a 20 évvel ezelőtti Kaposvárt 
és a mostanit, ami magáért beszél. 
 
Kutas Viktor egyet értett azzal, hogy szép a város és fejlődött, de úgy gondolja, hogy a 
beruházási és költségvetési oldalnak egyensúlyban kell lennie. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további érdemi kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító 
javaslat nem érkezett.  
A Bizottság a határozati javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
18/2012. (IV. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és intézményei által 2011. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati 
javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
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6. Tájékoztató a 2011. évi közbeszerzésekről 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
A Bizottság a határozati javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
19/2012. (IV. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a 2011. évi közbeszerzésekről szóló előterjesztést, az előterjesztés 
határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 

7. Előterjesztés „Kórház Déli tömb” területén telekalakítási és építési tilalom 
elrendeléséről 

 
L. Balogh Krisztina városi főépítész ismertette az előterjesztést. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok kérdezte, hogy a Bajcsy-Zs. utca megnyitását mennyire érinti a 
rendelet módosítás? 
 
L. Balogh Krisztina nem javasoltja az utca megnyitását, de természetesen az utca a gyalogos  
és a kerékpáros forgalomnak átjárható lesz. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat  
nem érkezett.  
A Bizottság a rendeletmódosítást 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2012. (IV. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta „Kórház Déli tömb” területén telekalakítási és építési tilalom 
elrendeléséről szóló előterjesztést, az előterjesztés rendeletmódosításának Közgyűlés általi 
elfogadását támogatta. 
 

8. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedésekről 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
A Bizottság a határozati javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2012. (IV. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  Műszaki Bizottsága úgy 
határozott, hogy a Buzsáki utca keleti végén lévő zsákutca déli részére a „Várakozni tilos” 
tábla kihelyezését elrendeli. 
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Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2012. május 15.  

 
9. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának hatáskörébe tartozó keretek 2012. 
évre meghatározott összegének felosztásáról 

 
Bajzik Imre igazgató ismertette az előterjesztést. 
 
Tóth István alpolgármester elmondta, hogy olyan kevés az összeg, hogy nincs értelme 
elaprózni, reméli, hogy még szeptemberig tudnak hozzátenni és valóban fontos célra tudják 
felhasználni az összegeket. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
A Bizottság a határozati javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
22/2012. (IV. 18.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a hatáskörébe tartozó keretek 2012. évre rendelkezésre álló 
összegének felosztásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy: 
 

a) 2011. évről a Bizottság a különböző kereteinél fel nem használt 162 eFt  
maradvány összeget a 2012. évi keretéhez átcsoportosítja. 

 
b) A VKMB hatáskörébe tartozó keretek 2012. évre meghatározott, 

maradványösszeggel növelt összegének felosztását a szeptemberi bizottsági 
ülésen dönti el. 

 
Felelős:   Dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok  
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató  
     Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2012. szeptember 19. 
 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2012. április 18. 
 
 
 
 Guth Szilvia Dr. Gyenesei Istvánné 
 mb. titkár tanácsnok 


