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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 a Marketing és Turisztikai Bizottsággal, az Oktatási, Tudományos 
és Kulturális Bizottsággal és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsággal közös 2014. 
június 12-én, a kaposvári Polgármesteri Hivatal (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Síposs Géza 
tárgyalójában megtartott rendkívüli üléséről.  
  
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Felder Frigyes tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága 6 fővel van jelen, így a bizottság határozatképes.  
 
A jegyzőkönyv  
1. számú mellékleteként szereplő jelenléti ív tartalmazza a megjelent bizottsági tagok nevét, a 
meghívottak nevét, megjelenésük tényét. 
2. számú mellékleteként szereplő meghívó tartalmazza a javasolt napirendi pontot. 
3. számú mellékleteke az átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztés. 
 
Felder Frigyes tanácsnok kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a 
módosítással fogadja el a bizottság, hogy  az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című 
pályázati felhívásra benyújtandó pályázatokról szóló előterjesztésekkel egészüljön ki a 
napirend. 
 
A Bizottság az ülés napirendjét 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
54/2014. (VI.12.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága a kiküldött meghívó szerinti napirendet azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy 
a napirendek közé felkerül az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázati 
felhívásra benyújtandó pályázatokról szóló előterjesztés.   
 
Napirendi pontok: 

 
1.) Előterjesztés a "Somogy Megye Területfejlesztési Programja és hatásvizsgálata" c. 

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

2.) Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázatokról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  szirják Imréné igazgató 
 

3.) Előterjesztés a Kaposvár, Pécsi u. 52. és Pécsi u. 54-56. sz. alatti ingatlanok 
telekhatár rendezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
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Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

4.) Előterjesztés a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 
hatáskörébe tartozó keretek felhasználására benyújtott pályázatok bírálatáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a "Somogy Megye Területfejlesztési Programja és hatásvizsgálata" c. 

munkaanyag véleményezéséről 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el. 

 
Pintér Attila tanácsnok javasolta, hogy a „Somogy Megye Területfejlesztési Programja és  
hatásvizsgálata” c. munkaanyagban foglalt kiemelt turisztikai termékek és tématerületek közé 
a kulturális és lovas turizmus bekerüljön. 

 

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatának kiegészítését 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
55/2014. (VI.12.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága javasolja, hogy a "Somogy Megye Területfejlesztési Programja és hatásvizsgálata" 
c. dokumentum 3.3.2. pontja – a prioritás keretében tervezett intézkedések bemutatása – 
egészüljön ki a Kaposvár és vonzáskörzete számára fontos kulturális és lovas  turizmus 
tématerülettel.  
 
Felder Frigyes tanácsnok szavazásra bocsátotta a kiegészített határozati javaslatot. A 
Bizottság tagjai közül 1 fő nem szavazott. 
 
A Bizottság az előterjesztés a kiegészített határozati javaslatát 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
56/2014. (VI.12.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága a "Somogy Megye Területfejlesztési Programja és hatásvizsgálata" c. 
munkaanyag véleményezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot a 
dokumentum 3.3.2. pontjának – a prioritás keretében tervezett intézkedések bemutatása – a 
Kaposvár és vonzáskörzete számára fontos kulturális és lovas turizmus tématerülettel való  
kiegészítésével elfogadásra javasolja.  
 
2. Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázati felhívásra 

benyújtandó pályázatokról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatait 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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57/2014. (VI.12.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázati 
felhívásra benyújtandó pályázatokról szóló előterjesztést, és az előterjesztés határozati 
javaslatainak Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
3. Előterjesztés a Kaposvár, Pécsi u. 52. és Pécsi u. 54-56. sz. alatti ingatlanok telekhatár 

rendezéséről 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
58/2014. (VI.12.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár, Pécsi u. 52. és Pécsi u. 54-56. sz. alatti ingatlanok 
telekhatár rendezéséről szóló előterjesztést, és az előterjesztés határozati javaslatának 
Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
 
Átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztések 
 
4. Előterjesztés a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság hatáskörébe 

tartozó keretek felhasználására benyújtott pályázatok bírálatáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatait 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

59/2014. (VI.12.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a 2014. évi VKMB hatáskörébe tartozó keretek felhasználására 
benyújtott pályázatok bírálatáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy elszámolási 
kötelezettséggel: 
 

1.  A Külterületi Közműberuházási keret terhére az alábbi támogatásokat nyújtja: 
 

a) 292.990,- Ft-ot biztosít a a Kismező utcai lakók közössége részére a Kismező  
utcában (19860 hrsz) közvilágítás kiépítésére 9 db lámpatesttel a  618.490,- Ft 
teljes bekerülési költségű pályázat alapján abban az esetben ha pályázó a vállalt 
önrészt a pályázat eredményességének kihirdetésétől számított 30 napon belül 
Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára befizeti. Az összeg 
beérkezését követően 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. 

b) 300.000,- Ft-ot biztosít az Ivánfahegyalja köz lakóközössége részére az  
Ivánfahegyalja köz (17975 hrsz.) útfelújítására 130 fm hosszban, a 600.000,- Ft 
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teljes bekerülési költségű pályázat alapján abban az esetben ha pályázó a vállalt 
önrészt a pályázat eredményességének kihirdetésétől számított 30 napon belül 
Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára befizeti. Az összeg 
beérkezését követően 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. 

c) A Kaposvári Sporthorgász Egyesület Desedai halőrház és rendezvénycentrumhoz 
vezető út (0425/25 hrsz.) vezető út burkolása, környezetrendezés és parkoló 
kialakítás, valamint a kikötői partrész lekövezésére benyújtott 1.953.000,- Ft 
beruházási költségű pályázatot forráshiány miatt elutasítja.   

 
2.   A Személyfelvonó felújítási támogatási keret terhére az alábbi támogatásokat 

nyújtja: 
a) 215.341,- Ft-ot biztosít a Füredi utca 49-51. Társasház részére 2 db lift  

sebességhatárolóinak és kötélzetének felújítására a 430.682,- Ft teljes bekerülési 
költségű pályázat alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön 
megállapodásban kerülnek rögzítésre.   

b) 173.894,- Ft-ot biztosít a 48-as Ifjúság útja 35-37. Társasház részére  2 db lift  
sebességhatárolóinak felújítására a  373.894,- Ft teljes bekerülési költségű pályázat 
alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek 
rögzítésre.   

c) 600.000,- Ft-ot biztosít a Füredi utca 12-14. Társasház részére 2 db lift tablók és  
vezérlés cseréjére a  3.302.000,- Ft teljes bekerülési költségű pályázat alapján 
azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek rögzítésre.   

d) 390.068,- Ft-ot biztosít a Füredi utca 45-47. Társasház részére 2 db lift köteleinek 
és hajtótárcsájának felújítására a  780.136,- Ft teljes bekerülési költségű  pályázat 
alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek 
rögzítésre.   

e) 300.000,- Ft-ot biztosít a Honvéd utca 53. Társasház részére 1 db lift  
sebességhatároló, kötél és hajtótárcsa felújítására a 702.310,- Ft teljes bekerülési 
költségű pályázat alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön 
megállapodásban kerülnek rögzítésre.   

f) 300.000,- Ft-ot biztosít a Béke u. 23-25. Társasház részére 1 db lift hajtómű 
felújítására a  635.000,- Ft teljes bekerülési költségű pályázat alapján azzal, hogy a 
támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek rögzítésre.   

g)  300.000,- Ft-ot biztosít az OTTHON Lakásfenntartó Szövetkezet részére Honvéd 
utca 35. sz. épület lift automata ajtó beépítésére, vezérlés cseréjére a 1.358.900,- Ft 
teljes bekerülési költségű  pályázat alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön 
megállapodásban kerülnek rögzítésre.   

h) 485.902,- Ft-ot biztosít a Béke utca 71-73. Társasház részére 2 db lift fülkeajtó 
felfüggesztési egység cseréjére a 971.804,- Ft teljes bekerülési költségű  pályázat 
alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek 
rögzítésre 
 

3.  A Környezetvédelmi alap keret terhére a Deseda tó kaszálására, 
hulladékgyűjtésére és parlagfű irtására 476.000,- Ft támogatást nyújt a Kaposvári 
Sporthorgász Egyesület részére 952.000,- Ft teljes bekerülési költségű pályázat alapján 
azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek rögzítésre.   

 
Felelős:  Felder Frigyes tanácsnok 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2014. június 13. (kihirdetésre) 
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Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2014. június 12. 
 
 
 
 Felder Frigyes Csutor Ferenc 
 tanácsnok bizottsági tag 


