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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 2013. január 17-én, a kaposvári Polgármesteri Hivatal (7400 
Kaposvár, Kossuth tér 1.) Síposs Géza tárgyalójában megtartott rendkívüli üléséről.  
Dr. Gyenesei Istvánné elnök betegsége miatt, a Bizottság Ügyrendje alapján megbízta Torma 
János tanácsnokot az ülés levezetésével. 
 
Jelen volt 5 fő bizottsági tag, nevüket, megjelenésük tényét, a meghívottak nevét  
megjelenésük tényét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
 
Dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok asszony, bizottsági elnök távollétében Torma János 
tanácsnok, bizottsági tag köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy Kaposvár Megyei 
Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága 5 fővel 
van jelen, határozatképes. 
 
Kérte, hogy a kiküldött meghívóhoz képest vegyék fel napirendre a jegyzőkönyv hitelesítők 
megválasztásáról szóló szóbeli előterjesztést. A meghívót a jegyzőkönyv 2. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
A Bizottság az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2013. (I. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága felvette napirendjére a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról szóló szóbeli 
előterjesztést. 
 
Napirendi pontok: 

1. Szóbeli előterjesztés a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról 
Előterjesztő: Torma János tanácsnok 

 
2. Előterjesztés az „OTTHON” Lakásfenntartó Szövetkezet részére biztosítandó 

támogatásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
3. Előterjesztés a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 „Miénk itt a tér” – szociális 

városrehabilitáció Kaposváron c. kiemelt program keretében meghirdetendő 
Progamalap közvetett támogatás pályázati felhívásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

4. Előterjesztés a településkép védelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
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Napirendek tárgyalása: 
 

1. Szóbeli előterjesztés a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról 
 
Torma János tanácsnok, levezető elnök elmondta, hogy A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 2013. január 1-től a bizottsági 
jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá.  
Javasolta, hogy Tuskán Boglárka külső bizottsági tagot, távolléte esetén Czimmermanné 
Németh Andrea tanácsnok bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek válassza meg a 
bizottság. 
  
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító javaslat nem 
érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
2/2013. (I. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Tuskán Boglárka külső bizottsági tagot és 
akadályoztatása esetén Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok  bizottsági tagot 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 
 

2. Előterjesztés az „OTTHON” Lakásfenntartó Szövetkezet részére biztosítandó 
támogatásról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Az előterjesztő részéről kiegészítés nem történt.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2013. (I. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az „OTTHON” Lakásfenntartó Szövetkezet részére biztosítandó 
támogatásról szóló előterjesztést, az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi 
elfogadását támogatta. 
 

3. Előterjesztés a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 „Miénk itt a tér” – szociális 
városrehabilitáció Kaposváron c. kiemelt program keretében meghirdetendő 
Progamalap közvetett támogatás pályázati felhívásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Szabó Zoltán meghívott, a Városfejlesztési Kft. ügyvezetője kérte, hogy a bizottság 
támogassa a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 „Miénk itt a tér” – szociális városrehabilitáció 
Kaposváron c. kiemelt program keretében meghirdetendő Programalap közvetett támogatás  
pályázati felhívás dokumentációjának elfogadásánál az alábbi szempontok figyelembe vételét: 
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a) A pályázók körén belül kizárólag kaposvári szervezetek részére legyen lehetőség 

pályázat benyújtásra. 

b) A pályázati dokumentációban (pályázati útmutató, támogatási szerződés(terv)) 
szerepeltetni szükséges, miszerint a 368/2011 (XII.31.) az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 77.§ (2) bekezdése alapján elő leg csak 
biztosíték kikötésével nyújtható.  

c) A vonatkozó jogszabályokkal történő összevetése és pontosítása szükséges a pályázati 
dokumentációnak, kiemelten a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 48-
56.§, valamint a 368/2011. az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 
Kormányrendelet 66-74.§. 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság a határozati javaslat 4. 
ponttal való kiegészítését javasolta az alábbiak szerint:  

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a „Miénk itt a tér” – 
szociális város rehabilitáció Kaposváron c. kiemelt program keretében 
megvalósítandó Programalap közvetett támogatás pályázati dokumentációjának a 
projekt ideje alatt szükségessé váló módosításaira felhatalmazza a Polgármestert. 

   Felelős:   Szita Károly polgármester 
   Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
        Molnár György igazgató 

Határidő:   folyamatosan a projekt befejezéséig 
 
A Bizottság a kiegészítő javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
A Bizottság a kiegészített határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
4/2013. (I. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 „Miénk itt a tér” – szociális 
városrehabilitáció Kaposváron c. kiemelt program keretében meghirdetendő 
Progamalap közvetett támogatás pályázati felhívásról szóló előterjesztést, az előterjesztés 
határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását a kiegészítéssel támogatta. 
 

5. Előterjesztés a településkép védelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Az előterjesztő részéről kiegészítés nem történt.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
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5/2013. (I. 17.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a településkép védelméről szóló előterjesztést, az előterjesztés 
rendelet tervezetének Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2013. január 17. 
 
 
 
 
 
 
 Torma János Tuskán Boglárka 
 tanácsnok, levezető bizottsági tag külső bizottsági tag 


