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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. szeptember 19-én, 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 jelenlévőket. Megállapította, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága 9 fővel van jelen, határozatképes. 
 
A Bizottság felvette napirendi pontjai közé a Sefag Zrt. által benyújtandó „Kalanderdő”-
Természetközeli élmények a Deseda környékén című pályázathoz szükséges együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztést, ezzel együtt az ülés napirendjét 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2012. (IX. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága felvette napirendi pontjai közé a Sefag Zrt. által benyújtandó „Kalanderdő”-
Természetközeli élmények a Deseda környékén című pályázathoz szükséges együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztést 
 
Napirendek: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. A 
költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Előterjesztés állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

3. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
4. Előterjesztés a Kaposvár Építési szabályzat, Szabályozási, valamint Szerkezeti 

Terve módosításának jóváhagyásáról és módosítsi szándékok elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
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5. Előterjesztés Varga Imre: Vörösmarty Mihály című szobrának felállításáról és 
az Új Élet Lakásfenntartó Szövetkezet emlékkövének közterületen való 
elhelyezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
6. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. "Miénk itt 

a tér!"szociális városrehabilitáció Kaposváron című pályázat 
projektmenedzsment faladatairól szóló megbízásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
7. Előterjesztés nevelési intézmények fejlesztése című felhívásra pályázatok 

benyújtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
8. Előterjesztés a Sefag Zrt. által benyújtandó „Kalanderdő”-Természetközeli 

élmények a Deseda környékén című pályázathoz szükséges együttműködési 
megállapodásról Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
Átruházott hatáskör: 
 

9. Előterjesztés a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 
hatáskörébe tartozó keretek 2012. évi felosztásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
10. Előterjesztés a Kaposvárért Közalapítvány 2011. évi működéséről 

Előterjesztő: Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
11. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek elbírálásáról 

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

 
Zárt ülés: 
 

12. Előterjesztés a „Virágos Kaposvárért” és a „Virágos ház” díjak 2012. évi 
adományozásáról 
Előterjesztő: Gyenesei Istvánné tanácsnok 
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
 

Napirendek tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 
A 

költségvetési rendelet módosítása 
 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
50/2012. (IX. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről. A költségvetési rendelet módosítása szóló előterjesztést, az előterjesztés 
rendelet tervezetének és határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
 

2. Előterjesztés állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
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: 
51/2012. (IX. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló előterjesztést, az előterjesztés rendeletmódosításának és határozati javaslatának 
Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
 

3. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy az állattartást központi jogszabályok szabályozzák. 
 
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: 
52/2012. (IX. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, az előterjesztés rendeletmódosításának Közgyűlés általi elfogadását 
támogatta. 
 
 

4. Előterjesztés a Kaposvár Építési szabályzat, Szabályozási, valamint Szerkezeti 
Terve módosításának jóváhagyásáról és módosítsi szándékok elfogadásáról 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
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Kutas Viktor külső szakértő megkérdezte, hogy mi a különbség az építménymagasság és a 
technológiai építmény magasság közt? 
Jakab Eszter a főépítész képviseletében elmondta az ezzel kapcsolatos műszaki 
információkat. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 
53/2012. (IX. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár Építési szabályzat, Szabályozási, valamint Szerkezeti 
Terve módosításának jóváhagyásáról és módosítsi szándékok elfogadásáról szóló 
előterjesztést, az előterjesztés rendeletmódosításának és  határozati javaslatának 
Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
 

6. Előterjesztés Varga Imre: Vörösmarty Mihály című szobrának felállításáról és 
az Új Élet Lakásfenntartó Szövetkezet emlékkövének közterületen való 
elhelyezéséről 

 
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: 
54/2012. (IX. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta Varga Imre: Vörösmarty Mihály című szobrának felállításáról és 
az Új Élet Lakásfenntartó Szövetkezet emlékkövének közterületen való elhelyezéséről 
szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását 
támogatta. 
 
 

7. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. "Miénk itt a 
tér!"szociális városrehabilitáció Kaposváron című pályázat 
projektmenedzsment faladatairól szóló megbízásról 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
 
Kutas Viktor külső szakértő kérdésében technikai információkat kért: mi alapján lett 
megállapítva a közel 50 millió ft, mi ennek a tartalma, részletesebb kimutatást tartott 
indokoltnak. 
 
Bajzik Imre igazgató válaszában elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő összeg a 
pályázati kiírásnak megfelelően, a kötött korlátok figyelembe vételével került megállapításra, 
a Kft. működési kiadásaira fordítandó a 2012. augusztustól 2014. június hónapokra 
vonatkozóan. 
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Kutas Viktor külső szakértő további részletes kimutatást kért. 
 
Tóth István alpolgármester Bajzik Imre igaz gató által elmondott információkat erősítette 
meg. 
 
A Bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
55/2012. (IX. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. "Miénk 
itt a tér!"szociális városrehabilitáció Kaposváron című pályázat projektmenedzsment 
faladatairól szóló megbízásról szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának 
Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
 

8. Előterjesztés nevelési intézmények fejlesztése című felhívásra pályázatok 
benyújtásáról 

 
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: 
56/2012. (IX. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta nevelési intézmények fejlesztése című felhívásra pályázatok 
benyújtásáról szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi 
elfogadását támogatta. 
 
 

9. Előterjesztés a Sefag Zrt. által benyújtandó „Kalanderdő”-Természetközeli 
élmények a Deseda környékén című pályázathoz szükséges együttműködési 
megállapodásról Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 
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: 
 
57/2012. (IX. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Sefag Zrt. által benyújtandó „Kalanderdő”-Természetközeli 
élmények a Deseda környékén című pályázathoz szükséges együttműködési 
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megállapodásról szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés 
általi elfogadását támogatta. 
 
Átruházott hatáskörben megtárgyalt előterjesztések: 
 

10. Előterjesztés a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottság hatáskörébe tartozó keretek 2012. évi felosztásáról 

 
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: 
 
58/2012. (IX. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a hatáskörébe tartozó keretek 2012. évre meghatározott 
összegének felosztásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy elszámolási 
kötelezettséggel a rendelkezésére álló 562 e Ft keretösszeget az alábbiak szerint osztja fel: 
 

- A Külterületi Közmű-beruházási Keret terhére: 197 e Ft.  
o 196.750 Ft-ot biztosít a Zaranyi utcai ingatlanközösség 393.750 Ft teljes  

bekerülési költségű pályázata alapján a Zaranyi utca (0460 hrsz) 
útjavítására a Kisgáti pataktól keletre 250 fm hosszon. A Beruházói 
feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. A pályázó tudomásul veszi, 
hogy amennyiben a kivitelezési munka megpályáztatása során a beruházási 
költség meghaladja a pályázatban szereplő költségeket, úgy a 
többletköltség teljes összegét a Polgármesteri Hivatal egyszámlájára soron 
kívül befizeti. 

- Városfejlesztési és Kommunális Keret terhére: 365 e Ft. 
o 362.085 Ft-ot biztosít a Virágos Kaposvárért, Virágos ház díjak 2012. évi 

adományozására. 
 
Felelős:   Dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
     Hartner Rudolf igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2012. október 1. (kihirdetésre)  
 

11. Előterjesztés a Kaposvárért Közalapítvány 2011. évi  
működéséről 

 
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: 
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59/2012. (IX. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvárért Közalapítvány 2011. évi működéséről szóló 
tájékoztatót és a beszámolót elfogadta. 
 
 
Felelős:   Dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:   azonnal 
 
 

12. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek 
elbírálásáról 

 
Előterjesztő részéről kiegészítés nem történt. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban Somogyvári Lajos külső szakértő jelezte, hogy szerinte 
pontosabban kellene megfogalmazni a Búzavirág utcai Megállni tilos tábla helyét, mert a 
jelzett 20 m sok parkolóhelyet elfoglal, és már így is nagyon zsúfolt a jelzett terület. 
 
Hartner Rudolf Városgondnokság vezető válaszában elmondta, hogy a Rendőrséggel 
egyeztettek, a nagy forgalom és a dús növényzet indokolja a 20 métert. 
 
A Bizottság a határozati javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodás 
nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
60/2012. (IX. 19.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  Műszaki Bizottsága úgy 
határozott, hogy  
 

a.) A Búzavirág utcán a 6. és 24. sz. előtti útkereszteződésekben a „Megállni tilos” alatta 
„20 m” kiegészítő táblák kihelyezését elrendeli. 

b.) A Mikes Kelemen utca és Fejedelem utca végére és kezdetére a „Behajtani tilos  
mindkét irányból” alatta „Kivéve célforgalom” kiegészítő táblák kihelyezését 
elrendeli. 
 
Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2012. október 10.  

 
 
Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2012. szeptember 19. 
 
 
 
 Guth Szilvia s.k. Dr. Gyenesei Istvánné s.k. 
 mb. titkár tanácsnok 


