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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. március 27-én, a kaposvári Polgármesteri Hivatal (7400 
Kaposvár, Kossuth tér 1.) Síposs Géza tárgyalójában megtartott rendkívüli üléséről.  
 
Jelen volt 7 fő bizottsági tag, nevüket, megjelenésük tényét, a meghívottak nevét  
megjelenésük tényét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
 
Felder Frigyes tanácsnok megállapította, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága 7 fővel van jelen, határozatképes.  
Kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadja el a bizottság. 
 
A Bizottság az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2013. (III. 27.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága a kiküldött meghívó szerinti napirendet elfogadta. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata  és Szabályozási Terve 
módosításának jóváhagyásáról (M7) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
2. Előterjesztés Kaposvár intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése 

kapcsán szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

3. Előterjesztés a Magyar Labdarugó Szövetség műfüves pályaépítési programjára 
benyújtandó pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

A bizottsági meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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Napirendek tárgyalása: 
 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata  és Szabályozási Terve 
módosításának jóváhagyásáról (M7) 

 
Halászné Jakab Eszter főépítészi munkatárs az előterjesztő képviseletében kiegészítő 
előterjesztést osztott ki és ismertette annak tartalmát. A kiegészítés a 11. pont Kórház déli 
tömb szabályozási előírásainak felülvizsgálata tárgyban történt és érintette a rendelet  
módosítást illetve a határozati javaslat 2. pontjának törlését. 
 
Kutas Viktor külső bizottsági tag sérelmezte, hogy későn került kiküldésre a bizottsági 
meghívó és az előterjesztések is későn kerültek fel a honlapra, nem volt idő azok elolvasására. 
Kérte az előterjesztések részletes ismertetését. 
 
Torma János bizottsági tag sem tudta elolvasni az előterjesztéseket, ő is kérte azok rövid 
ismertetését. 
 
Halászné Jakab Eszter főépítészi munkatárs az előterjesztő képviseletében részletesen 
ismertette az előterjesztés 18 pontját. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Bizottság a kiegészítő előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 
tartózkodással elfogadta. 
 
A Bizottság a rendelet módosítást és a határozati javaslatok 1., 3., 4. pontját 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
24/2013. (III. 27.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár Építési Szabályzata  és Szabályozási Terve 
módosításának jóváhagyásáról (M7) szóló előterjesztést, az előterjesztés rendelet 
módosításának és  határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását a kiegészítő 
előterjesztéssel együtt támogatta. 
 
Az előterjesztést és a kiegészítő előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv 
tartalmazza. 
 
 

2. Előterjesztés Kaposvár intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése 
kapcsán szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Az előterjesztést Halászné Jakab Eszter főépítészi munkatárs az előterjesztő képviseletében 
részletesen ismertette. 
 
Tóth István alpolgármester elmondta, hogy az együttműködési megállapodás megkötése a 
pályázati kiírás része. 
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Torma János bizottsági tag az együttműködök felsorolását kérte. 
 
Halászné Jakab Eszter főépítészi munkatárs ismertette az együttműködő partnereket:  

- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
- MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 
- MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.  
- KAPOS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt.  
- Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító 
javaslat nem érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
25/2013. (III. 27.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár intermodális közösségi közlekedési csomópont 
létesítése kapcsán szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről szóló 
előterjesztést, a határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
 

3. Előterjesztés a Magyar Labdarugó Szövetség műfüves pályaépítési programjára 
benyújtandó pályázatról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Az előterjesztést Szirják Imréné igaz gató az előterjesztő képviseletében részletesen ismertette. 
 
Elhangzott kérdések: 
 
Torma János bizottsági tag: a 11 milliós önrész minek a terhére kerül elszámolásra? Hogyan 
lesz a létesítmény őrzése megoldva? 
 
Kutas Viktor külső bizottsági tag: utána érdeklődött egy ilyen pálya piaci áron történő 
megépítésének költségéről, ami 25 millió ft lenne, az előterjesztésben ennél jóval nagyobb 
költség szerepel, miként lehetne a piaci árakat érvényesíteni? Miként biztosítható az 
állagmegőrzés? Szerinte magas az önrész aránya, olyan pályázatokon kellene részt venni, ahol 
fontosabb, pl. munkahelyteremtő céllal pályázna az Önkormányzat. 
 
Szirják Imréné igazgató válaszában elmondta, hogy az önrész a költségvetési tartalék terhére 
lesz elszámolva, az őrzés az Önkormányzat feladata lesz. 
 
Tóth István alpolgármester elmondta, hogy a pálya zárható lesz, őrzéséről az Önkormányzat 
gondoskodik. A beruházásnál természetesen a piaci árat mérlegelik. A mozgás, a sport 
támogatása kiemelt feladatként kell, hogy szerepeljen, akkor is ha 30 %-os önrésszel kell 
hozzájárulni. A pálya kihasználtsága pedig a közeli lakótelep és iskola miatt garantált. 
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Felder Frigyes bizottsági elnök szerint valóban a mozgás az egyik legjobb formája az  
egészség megőrzésének, azonban mérlegelni kell a célok között, hiszen más problémák 
legalább ennyire fontosak. Szeretné, ha az égetően szükséges problémák kerülnének 
támogatásra. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, módosító 
javaslat nem érkezett.  
 
A Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
26/2013. (III. 27.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a a Magyar Labdarugó Szövetség műfüves pályaépítési 
programjára benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, a határozati javaslatának 
Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2013. március 27. 
 
 
 
 
 
 Felder Frigyes Tuskán Boglárka 
 tanácsnok bizottsági tag 


