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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 2016. június 1-én, a kaposvári Polgármesteri Hivatal (7400 
Kaposvár, Kossuth tér 1.) Síposs Géza tárgyalójában megtartott üléséről.  
  
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága 9 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. 
3-6. számú melléklete tartalmazza az átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztéseket. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül a 
Bizottság vegye fel napirendjére a Kecelhegyi Kápolna díszkivilágítása üzemeltetési 
költségének vállalásáról és a Virágosabb, zöldebb Kaposvárért környezetszépítő 
versenyről szóló előterjesztéseket.  
 
39/2016. (VI. 1.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága a kiküldött meghívó szerinti napirendet elfogadja és felveszi napirendjére a 
Kecelhegyi Kápolna díszkivilágítása üzemeltetési költségének vállalásáról és a 
Virágosabb, zöldebb Kaposvárért környezetszépítő versenyről szóló előterjesztéseket. 
 
Szavazati arány:   9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
Napirendi pontok: 

 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2.) Előterjesztés a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 

távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltozásával kapcsolatos közgyűlési 
állásfoglalásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
3.) Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
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4.) Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, 
a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Kovács Katalin igazgató 

 
5.) Előterjesztés a TOP-6.4.1-15 azonosító számú konstrukcióra kerékpárhálózat 

fejlesztésére és közbringarendszer kialakítására benyújtandó pályázathoz 
kapcsolódó konzorciumi megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
6.) Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia I. számú módosításáról 

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

 
7.) Előterjesztés a tervezett Közösségi Közlekedési Központ fejlesztési területén 

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

 
8.) Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről 

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

 
9.) Előterjesztés zártkerti ingatlanok belterületbe vonásáról 

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

 
10.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fizetőparkolók 

üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Herczeg Attila városgondnokság vezető 

 
11.) Előterjesztés a fizetőparkolókat üzemeltető közalkalmazottak érdekeltségi 

rendszerének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Herczeg Attila városgondnokság vezető 

 
12.) Előterjesztés a Kecelhegyi Kápolna díszkivilágítása üzemeltetési költségének 

vállalásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Herczeg Attila városgondnokság vezető 

 
13.) Előterjesztés Virágosabb, zöldebb Kaposvárért környezetszépítő versenyről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
Átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztések: 
 
14.) Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek elbírálásáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Herczeg Attila városgondnokság vezető 
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15.) Előterjesztés a helyi építészeti értékek támogatására kiírt 2016. évi pályázat 
elbírálásáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
16.) Előterjesztés a 80/2015. (X. 28.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 

Bizottsági határozat módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
17.) Előterjesztés a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 

hatáskörébe tartozó keretek felhasználására benyújtott pályázatok bírálatáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés nem hangzott el. 
Hozzászólások: 
Torma János tanácsnok: módosító javaslatot tett a Céltartalékok között szereplő Lift-
felújítási támogatási keret 670e Ft-al történő megemelésére az összes, forráshiány miatt 
elutasított pályázat támogatása érdekében. 
Molnár György igazgató: elmondta, hogy az előterjesztés Polgármester úr előzetes 
tájékoztatása és döntése alapján készült. 
Csutor Ferenc tanácsnok a módosító javaslat elfogadása után a módosításokkal együtt tette fel 
szavazásra az előterjesztés határozati javaslatait. 
 
40/2016. (VI. 1.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatainak és a rendelettervezetének elfogadását az alábbi 
módosítással támogatta. 
 
„ A céltartalékok között szereplő lift-felújítási támogatási keret megemelése 670 eFt-al” 
 
Szavazati arány:  módosító javaslat 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 határozati javaslatok 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 rendelet   9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
2. Előterjesztés a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 

távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltozásával kapcsolatos közgyűlési 
állásfoglalásról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
41/2016. (VI. 1.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  



2016.06.22. 14:24 J:\work\Törzskari Iroda\Gácsi Irén\Bizottsági jegyzőkönyvek\VKMB jegyzőkönyv 20160601.doc  Károly-Vincze Renáta    4/12 

 

Bizottsága a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 
távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltozásával kapcsolatos közgyűlési 
állásfoglalásról szóló előterjesztés határozati javaslatainak elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslatok 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
3. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
42/2016. (VI. 1.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztés 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  rendeletek 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
4. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 

hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, hozzászólás a 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről nem hangzott el. 
Kérdések: 
Petes Tamás külső szakértő: A hulladékudvarba beszállítható fejenként évi 1 tonna hulladék 
tartalmazhat inert hulladékot is? Hogyan ellenőrzik a beszállítást?  
Kardos Beáta hulladékgazdálkodási referens: A hulladékudvarba csak kommunális 
hulladékot lehet beszállítani. Lakosság csak lakcímkártyával történő azonosítást követően 
helyezhet el hulladékot az udvarban. 
 
43/2016. (VI. 1.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001.(XII.6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását 
támogatta. 
 
Szavazati arány:  rendelet  9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
5. Előterjesztés a TOP-6.4.1-15 azonosító számú konstrukcióra kerékpárhálózat 

fejlesztésére és közbringarendszer kialakítására benyújtandó pályázathoz kapcsolódó 
konzorciumi megállapodásról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
44/2016. (VI. 1.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
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Bizottsága a TOP-6.4.1-15 azonosító számú konstrukcióra kerékpárhálózat fejlesztésére 
és közbringarendszer kialakítására benyújtandó pályázathoz kapcsolódó konzorciumi 
megállapodásról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslat 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
6. Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia I. számú módosításáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
45/2016. (VI. 1.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága az Integrált Településfejlesztési Stratégia I. számú módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslat 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
7. Előterjesztés a tervezett Közösségi Közlekedési Központ fejlesztési területén 

változtatási tilalom elrendeléséről 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
46/2016. (VI. 1.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága a tervezett Közösségi Közlekedési Központ fejlesztési területén változtatási 
tilalom elrendeléséről szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  rendelet 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
8. Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
47/2016. (VI. 1.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága emléktábla elhelyezéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslat 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
9. Előterjesztés zártkerti ingatlanok belterületbe vonásáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
48/2016. (VI. 1.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
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Bizottsága zártkerti ingatlanok belterületbe vonásáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslat 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
10. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fizetőparkolók 

üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Előterjesztő részéről kiegészítés: 
dr. Csillag Gábor jegyző: Jelezte, hogy a rendelettervezet 7. §-ban szereplő dátum téves. 
Módosító javaslata szerint a hatálybalépés dátuma a kihirdetést követő nap.  
Az előterjesztéssel kapcsolatban, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 
részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Csutor Ferenc tanácsnok a módosító javaslattal együtt tette fel szavazásra a rendelettervezetet. 
 
49/2016. (VI. 1.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fizetőparkolók 
üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés rendelettervezetének elfogadását az alábbi módosítással támogatta. 
 

„7. § 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.” 

 
Szavazati arány:  rendelet 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
11. Előterjesztés a fizetőparkolókat üzemeltető közalkalmazottak érdekeltségi 

rendszerének módosításáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről hozzászólás nem hangzott el. 
Kérdések: 
Petes Tamás külső szakértő: Miért volt szükség az érdekeltségi rendszer felállítására? A 
jutalom a befolyt összegek után kerül kifizetésre? 
Csutor Ferenc tanácsnok: Mikor kezdődik a parkoló ellenőrök munkaideje? 
Herczeg Attila városgondnokság vezető: Az ellenőrök motivációja érdekében szükséges az 
érdekeltségi rendszer létrehozása. A parkoló ellenőrök munkaideje 8, 9 és 10 órakor kezdődik. 
A jutalom független a befolyt büntetésektől. 
 
50/2016. (VI. 1.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága a fizetőparkolókat üzemeltető közalkalmazottak érdekeltségi rendszerének 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslat 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
12. Előterjesztés a Kecelhegyi Kápolna díszkivilágítása üzemeltetési költségének 

vállalásáról  
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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51/2016. (VI. 1.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága a Kecelhegyi Kápolna díszkivilágítása üzemeltetési költségének vállalásáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatainak elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslatok 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
13. Előterjesztés Virágosabb, zöldebb Kaposvárért környezetszépítő versenyről 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
52/2016. (VI. 1.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága Virágosabb, zöldebb Kaposvárért környezetszépítő versenyről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslat 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
14. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek elbírálásáról 

 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
53/2016. (VI. 1.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 

a.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság úgy határozott, hogy 
Kaposváron a Kárpát utca – Pázmány Péter utca, illetőleg a Kárpát utca – Tallián 
Gyula utca kereszteződésében „Lakó-pihenő övezet”, illetőleg „Lakó-pihenő övezet 
vége” jelzőtábla kihelyezését rendeli el.  

 
Felelős:                        Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:           Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő: 2016. június 17. 
 

b.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság úgy határozott, hogy 
Kaposváron a Honvéd utca – Arany János utca – Kossuth Lajos utca – 48-as Ifjúság 
útja lakótelepi övezet épületek közötti útszakaszának Honvéd utca felöli behajtójánál 
„Lakó-pihenő övezet – Megállni Tilos” jelzőtábla kombináció, illetőleg a kihajtó 
sávban az „Elsőbbségadás kötelező - Lakó-pihenő övezet vége” közlekedési jelzőtábla 
kombináció kihelyezését rendeli el. 
  
Felelős:                        Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:           Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő: 2016. június 17. 
 

c.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság úgy határozott, hogy 
Kaposváron a 48-as Ifjúság útja 38. számú ingatlan előtti személygépjármű parkoló 
megközelítésére szolgáló egysávos út behajtási oldalán egy „Zsákutca” közlekedési 
jelzőtábla, illetőleg a gépjárműparkolóból kihajtó személygépjárművek részére egy 
„Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla kihelyezését rendeli el. 
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Felelős:                        Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:           Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő: 2016. június 17. 

 
d.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság úgy határozott, hogy 

Kaposváron a Honvéd utca – Arany János utca – Kossuth Lajos utca – 48-as Ifjúság 
útja lakótelepi övezet épületek közötti útszakaszának Honvéd utca felöli irányából 
haladva az Arany János utcai garázssor felé az első és második kereszteződésben a 
„Megállni Tilos” közlekedési jelzőtábla helyett egy „Egyirányú forgalmi út – Megállni 
Tilos” közlekedési jelzőtábla kombináció kihelyezését rendeli el. 
 

      Felelős:                      Dr. Csillag Gábor jegyző 
      Közreműködik:             Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
      Határidő:  2016. június 17. 

 
e.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság úgy határozott, hogy 

Kaposváron a 48-as Ifjúság útja 34-36. szám között kiépített személygépjármű parkoló 
megközelítésére szolgáló útszakasz behajtó felöli oldalán egy „Zsákutca” közlekedési 
jelzőtábla kihelyezését rendeli el. 
 
Felelős:                         Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:            Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő: 2016. június 17. 

 
f.)  A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság úgy határozott, hogy 

Kaposváron a Honvéd utca – Arany János utca – Kossuth Lajos utca – 48-as Ifjúság 
útja lakótelepi övezet épületek közötti útszakaszának Arany János utca felöli 
behajtójánál egy „Zsákutca – Lakó-pihenő övezet”, illetőleg a kihajtó sávban 
„Elsőbbségadás kötelező – Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábla kombináció 
kihelyezését rendeli el.  
 
Felelős:                         Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:            Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő: 2016. június 17. 

 
Szavazati arány:  határozati javaslat 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
15. Előterjesztés a helyi építészeti értékek támogatására kiírt 2016. évi pályázat 

elbírálásáról 
 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
54/2016. (VI. 1.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága a helyi építészeti értékek védelmére kiírt pályázatra beérkezett igényeket az 
alábbiak szerinti vissza nem térintendő támogatásban részesíti a számlával igazolt kivitelezési 
összeg legfeljebb 50%-ig, de maximum a megítélt támogatási összeg erejéig: 
 
 

1) Kaposvár, Zrínyi M. u. 16. szám alatti épület –  7565 védelem: H2 (homlokzat), 
nyilvántartási szám: 226 

támogatott: Tot Ferencné  
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támogatott tevékenység:  védett utcafronti homlokzat 7565/A/4 hrsz-ú önálló 
rendeltetési egységhez tartozó homlokzati szakasz 
felújítása 

       támogatási összeg: 365.825,- Ft 
 

 
2) Kaposvár, Gábor A. tér 1. szám – 4213/3 hrsz védelem: H1 (épület),  

nyilvántartási szám: 26 
támogatott: Gábor A. tér 1. Társasház 
támogatott tevékenység: védett épület elő-lépcsőjéhez akadálymentes rámpa 

építése 
            támogatási összeg: 287.190,- Ft 

 
Szavazati arány:  határozati javaslat 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
16. Előterjesztés a 80/2015. (X. 28.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 

Bizottsági határozat módosításáról 
 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
55/2016. (VI. 1.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága úgy határozott, hogy az 80/2015 (X.28.) számú határozatának b. pontját módosítja, 
és 298.450,- Ft-ot biztosít az OTTHON Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Béke utca 99. 
szám alatti épület 1 db lift kötélzetének és hajtótárcsájának cseréjére az 596.900,- Ft teljes 
bekerülési költségű pályázat alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban 
kerülnek rögzítésre. 
 
Felelős:  Csutor Ferenc tanácsnok 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. június 15. a támogatási szerződés módosítására  
 
Szavazati arány:  határozati javaslat 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
17. Előterjesztés a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 

hatáskörébe tartozó keretek felhasználására benyújtott pályázatok bírálatáról 
 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés nem hangzott el. 
Hozzászólások: 
Torma János tanácsnok: Bízik benne, hogy a Közgyűlés támogatja a Bizottság lift-felújítási 
támogatási keret emelésére vonatkozó módosító javaslatát, mert ezzel közel 200 család anyagi 
terheit csökkentené. Módosító javaslatot tett a forráshiány miatt elutasított pályázatok 
támogatására a Közgyűlés lift-felújítási támogatási keret emelésére vonatkozó kedvező 
döntése esetén. 
Csutor Ferenc tanácsnok a módosító javaslattal együtt tette fel szavazásra a határozati 
javaslatokat. 
 
56/2016. (VI. 1.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a 2016. évi VKMB hatáskörébe tartozó keretek felhasználására 
benyújtott pályázatok bírálatáról szóló előterjesztést és módosító javaslatot és úgy határozott, 
hogy elszámolási kötelezettséggel: 
 

1.  A Külterületi Közmű-beruházási keret terhére az alábbi támogatásokat nyújtja: 
a) A Zselic kertvárosi ingatlanközösség bruttó 836.510 Ft teljes bekerülési költségű 

pályázata alapján bruttó 418.255,- Ft-ot biztosít Kaposvár Megyei Jogú Város 
Városgondnoksága részére a Kamilla utca (23391 hrsz) teljes hosszban, a 
Nefelejcs utca (23372 hrsz) 8-10 szám előtt és a Százszorszép utca (23363/1 hrsz) 
Kamilla utca és Nefelejcs utca közötti szakaszán a földút kőszórással történő 
felújítási munkáihoz abban az esetben, ha pályázó a vállalt önrészt a pályázat 
eredményességének kihirdetésétől számított 30 napon belül a Városgondnokság 
költségvetési elszámolási számlájára befizeti. Az összeg beérkezését követően a 
beruházói feladatokat a Városgondnokság 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 Városgondnokság számlájára soron kívül befizeti 

b) A Szitakötő utcai lakóközösség bruttó 978.535 Ft teljes bekerülési költségű 
pályázata alapján bruttó 489.267,- Ft-ot biztosít Kaposvár Megyei Jogú Város 
Városgondnoksága részére Szitakötő utca (22987 hrsz) földút teljes hosszban 
zúzottkő szórással történő felújítási munkáihoz abban az esetben, ha pályázó a 
vállalt önrészt a pályázat eredményességének kihirdetésétől számított 30 napon 
belül a Városgondnokság költségvetési elszámolási számlájára befizeti. Az összeg 
beérkezését követően a beruházói feladatokat a Városgondnokság 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 Városgondnokság számlájára soron kívül befizeti. 

c) A Szitakötő utcai lakóközösség bruttó 467.360 Ft teljes bekerülési költségű 
pályázata alapján bruttó 233.680,- Ft-ot biztosít a Szitakötő utca (22987 hrsz) 
közvilágítás kiépítéséhez abban az esetben, ha pályázó a vállalt önrészt a pályázat 
eredményességének kihirdetésétől számított 30 napon belül a Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 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 Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának számlájára soron kívül befizeti.  

d) A külterületi közmű-beruházási keret felhasználására vonatkozó pályázati felhívást 
az előterjesztés mellékletének megfelelően jóváhagyja. 
 

2.  A Liftfelújítási támogatási keret terhére az alábbi támogatásokat nyújtja: 
a) 297.940,- Ft-ot biztosít a Füredi utca 41-43. Társasház részére a Füredi utca 43. 

szám alatti lift fülkeajtó függesztés cseréje, hajtás felújítása, főáramköri 
mágneskapcsolók cseréje munkáihoz a 595.880,- Ft teljes bekerülési költségű 
pályázat alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban 
kerülnek rögzítésre. 

b) 300.000,- Ft-ot biztosít az OTTHON Lakásfenntartó Szövetkezet részére a 
Kanizsai utca 2. szám alatti épület személyfelvonó fülkeajtó cseréje és aknaajtók 
zárainak cseréje munkáihoz az 1.485.900,- Ft teljes bekerülési költségű pályázat 
alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek 
rögzítésre. 

c) 300.000,- Ft-ot biztosít az OTTHON Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd 
utca 41. szám alatti épület személyfelvonó aknaajtók zárainak cseréjéhez a 
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850.900,- Ft teljes bekerülési költségű pályázat alapján azzal, hogy a támogatás 
feltételei külön megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

d) 300.000,- Ft-ot biztosít a Füredi utca 12-14. Társasház részére a Füredi utca 14. 
szám alatti lift fülkeajtó és aknaajtó függesztés valamint hajtás felújítására a 
803.910,- Ft teljes bekerülési költségű pályázat alapján azzal, hogy a támogatás 
feltételei külön megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

e) 248.920,- Ft-ot biztosít a Füredi utca 12-14. Társasház részére a Füredi utca 12. 
szám alatti lift hajtótárcsa és függesztőkötél felújításához a 497.840,- Ft teljes 
bekerülési költségű pályázat alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön 
megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

f) 138.430,- Ft-ot biztosít a Füredi utca 45-47. Társasház részére a Füredi utca 45. 
szám alatti lift sebességhatároló és kötél felújítására a 276.860,- Ft teljes 
bekerülési költségű pályázat alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön 
megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

g) 110.290,- Ft-ot biztosít a 48-as ifjúság útja 35-37. Társasház részére a 48-as 
Ifjúság útja 37. szám alatti lift aknaajtók, fülke és aknai információk javítására a 
222.465,- Ft teljes bekerülési költségű pályázat alapján azzal, hogy a támogatás 
feltételei külön megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

h) 106.013,- Ft-ot biztosít a 48-as ifjúság útja 35-37. Társasház részére a 48-as 
Ifjúság útja 35. szám alatti lift aknaajtók, fülke és aknai információk javítására a 
213.838,- Ft teljes bekerülési költségű pályázat alapján azzal, hogy a támogatás 
feltételei külön megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

i) 300.000,- Ft-ot biztosít a Béke utca 27-29. Társasház részére a Béke utca 27. szám 
alatti lift fülkeajtó függesztés és hajtás felújítására a 670.560,- Ft teljes bekerülési 
költségű pályázat alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön 
megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

j) 300.000,- Ft-ot biztosít a Füredi utca 67. Társasház részére személyfelvonójának 
fülkeajtó függesztés-, hajtás és 6 db aknaajtó felújításához a 638.830,- Ft teljes 
bekerülési költségű pályázat alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön 
megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

k) A Füredi utca 65. szám alatti Társasház személyfelvonójának hívótabló-, fülkeajtó 
függesztés és hajtás felújítására benyújtott, bruttó 300.000 Ft támogatási igényű 
pályázatát forráshiány miatt elutasítja. 

l) A Füredi utca 45-47. Társasház Füredi utca 47. szám alatti épületében lévő 
személyfelvonó sebességhatároló és kötél felújítására benyújtott, 138.430 Ft 
támogatási igényű pályázatát forráshiány miatt elutasítja. 

m) A Béke utca 23-25. Társasház Béke utca 25. szám alatti épület 
személyfelvonójának fülkeajtó és 1 aknaajtó függesztés valamint hajtás felújítására 
benyújtott 300.000 Ft támogatási igényű pályázatát forráshiány miatt elutasítja 

n) A Béke utca 27-29. Társasház Béke utca 29. szám alatti épület 
személyfelvonójának hajtótárcsa és függesztőkötél felújítására benyújtott, bruttó 
292.735 Ft támogatási igényű pályázatát érvénytelenség miatt elutasítja. 
 

3. A Bizottság a forráshiány miatt elutasított pályázatokat támogatja, amennyiben a 
Közgyűlés a szükséges forrást biztosítja az önkormányzat 2016. évi költségvetési 
rendeletében lévő liftfelújítási támogatási keret 670 eFt-al történő megemelésével.  

 
Felelős:  Csutor Ferenc tanácsnok  
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. június 8. (kihirdetésre) 
 
Szavazati arány:  határozati javaslat 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
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 Csutor Ferenc Gelencsér Ferencné 
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