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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 2018. június 6-án, a kaposvári Polgármesteri Hivatal (7400 
Kaposvár, Kossuth tér 1.) Síposs Géza tárgyalójában megtartott üléséről.  
  
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Torma János tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága 7 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. 
3-5. számú melléklete tartalmazza az átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztést. 
 
Torma János tanácsnok kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül vegye 
fel napirendjére a Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról 
és a a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztéseket. 
 
45/2018. (VI. 6.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokon kívül felveszi napirendjére a 
a Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról és a a 
kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztéseket. 
 
Szavazati arány:   7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
Napirendi pontok: 

 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2.) Előterjesztés a 2018. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

3.) Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Herczeg Attila intézményvezető 
 

4.) Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának 
jóváhagyásáról 
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Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina 
 

átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztések 
 

5.) Előterjesztés a helyi építészeti értékek támogatására kiírt 2018. évi pályázat 
elbírálásáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina 

 
6.) Előterjesztés a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 

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

 
7.) Előterjesztés a Százszorszép és Jázmin utca közvilágítás létesítési pályázatának 

többlettámogatási igényéről 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2018. 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, hozzászólás nem hangzott el. 
 
46/2018. (VI. 6.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatainak és a rendelettervezetének elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslatok 7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 rendelet   7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
2. Előterjesztés a 2018. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 

 
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: 
Gelencsér Ferencné tanácsnok: Jelezte, hogy sok helyen átemelő nélkül nem lehet rákötni a 
szennyvízcsatornára. Kérdezte, hogy lehet-e támogatást igényelni az átemelő létesítésére. 
dr. Csillag Gábor jegyző: válaszában elmondta, hogy ilyen esetekben a talajterhelési díjat 
méltányosságból elengedik. 
Szirják Imréné igazgató: a tulajdonosnak kell kiépíteni az ingatlan és a szennyvíz közmű 
közötti szakaszt, melynek része az átemelő is. 
 
47/2018. (VI. 6.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága a 2018. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslat 7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
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 rendelet   7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
3. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. 

(X. 1.) önkormányzati rendelet 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. 
 
48/2018. (VI. 6.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását 
támogatta. 
 
Szavazati arány:  rendelet   7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
4. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő kiegészítésként elmondta, hogy az állami 
főépítész véleménye még nem érkezett meg. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
49/2018. (VI. 6.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatainak és a rendelettervezetének elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslatok 7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 rendelet   7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
5. Előterjesztés a helyi építészeti értékek támogatására kiírt 2018. évi pályázat 

elbírálásáról 
 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
50/2018. (VI. 6.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a helyi építészeti értékek támogatására kiírt 2018. évi pályázat 
elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. A bizottság a VKM Bizottság tartalék keretéből 75.000,- forintot a Helyi Védettségű 

épületek felújítása keretébe csoportosít át. 
 
  Felelős: Dr. Csillag Gábor jegyző 
  Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
  Határidő: 2018. június 30. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 

Műszaki Bizottsága a helyi építészeti értékek védelmére kiírt pályázatra beérkezett 
igény(eke)t az alábbiak szerinti vissza nem térintendő támogatásban részesíti a számlával 
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igazolt kivitelezési összeg legfeljebb 50%-ig, de maximum a megítélt támogatási összeg 
erejéig: 

 
Kaposvár, Tallián Gyula utca 8. szám alatti épület – 648 védelem: H2 (homlokzat), 
nyilvántartási szám: 199 

támogatott: Magyarországi Metodista Egyház  
támogatott tevékenység:  védett utcafronti homlokzat és nyílászárók cseréje  
támogatási összeg: 1.075.000,- Ft 

 
 Felelős:   Dr. Csillag Gábor jegyző 
 Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 Határidő:   2018. június 30. (támogatási szerződés megkötésére) 

 
Szavazati arány:  határozati javaslatok 7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
6. Előterjesztés a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság hatáskörébe 

tartozó keretek felhasználására benyújtott pályázatok bírálatáról 
 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
51/2018. (VI. 6.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a 2018. évi VKMB hatáskörébe tartozó keretek felhasználására 
benyújtott pályázatok bírálatáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy elszámolási 
kötelezettséggel: 

1. A külterületi közműberuházási keret terhére 821.531 Ft-ot biztosít a Deseda 
Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület bruttó 1.643.062 Ft összegű pályázata 
alapján a Bíbic utca (20813 hrsz) Fürj utca és a Nádirigó utca közötti szakaszán és 
a 20787/1 hrsz-ú közút 20769/35 hrsz-ú út és a Bíbic utca közötti szakaszán az út 
zúzott kővel történő felújításához 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. 

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

Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2018. június 15. (kihirdetésre) 

 
2. A Liftfelújítási támogatási keret terhére 171.950,- Ft-ot biztosít a 48-as Ifjúság útja 

35-37. Társasház részére a 48-as Ifjúság útja 35. felvonó hajtómű és aknaajtó 
felújítása, fülkevilágítás cseréje a 361.950,- Ft teljes bekerülési költségű pályázata 
alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek 
rögzítésre. 
 

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

Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2018. június 15. (kihirdetésre) 
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3. A Liftfelújítási támogatási keret terhére 162.900,- Ft-ot biztosít a 48-as Ifjúság útja 
35-37. Társasház részére a 48-as Ifjúság útja 37. felvonó hajtómű és aknaajtó 
felújítása, fülkevilágítás cseréje a 342.900,- Ft teljes bekerülési költségű pályázata 
alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek 
rögzítésre. 
 

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

Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2018. június 15. (kihirdetésre) 
 
4. A Liftfelújítási támogatási keret terhére 300.000,- Ft-ot biztosít a Béke utca 23-25. 

Társasház részére a Béke utca 23. szám alatti felvonó vezérlés és tablók cseréjéhez 
a 2.105.330,- Ft teljes bekerülési költségű pályázata alapján azzal, hogy a 
támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek rögzítésre. 
 

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

Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2018. június 15. (kihirdetésre) 
 
5. A Liftfelújítási támogatási keret terhére 300.000,- Ft-ot biztosít az „OTTHON” 

Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd utca 20/B. szám alatti felvonó 
komplett vezérlés cseréjéhez a 3.289.300,- Ft teljes bekerülési költségű pályázata 
alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek 
rögzítésre. 
 

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

Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2018. június 15. (kihirdetésre) 

 
6. A Liftfelújítási támogatási keret terhére 300.000,- Ft-ot biztosít az „OTTHON” 

Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd utca 23. szám alatti felvonó 
komplett vezérlés cseréjéhez a 3.060.700,- Ft teljes bekerülési költségű pályázata 
alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek 
rögzítésre. 
 

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

Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2018. június 15. (kihirdetésre) 

 
7. A Liftfelújítási támogatási keret terhére 300.000,- Ft-ot biztosít az „OTTHON” 

Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd utca 25. szám alatti felvonó 
vezérlésének modernizálása és frekvencia szabályzó beépítéséhez a 2.971.800,- Ft 
teljes bekerülési költségű pályázata alapján azzal, hogy a támogatás feltételei 
külön megállapodásban kerülnek rögzítésre. 
 

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

Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2018. június 15. (kihirdetésre) 

 



2018.07.06. 10:16 C:\z23\20180606_mus.doc  Károly-Vincze Renáta    6/7 

 

8. A Liftfelújítási támogatási keret terhére 286.900,- Ft-ot biztosít a Füredi utca 67. 
Társasház részére a Füredi utca 67. szám alatti felvonó 5 db aknaajtó felújításához 
az 596.900,- Ft teljes bekerülési költségű pályázata alapján azzal, hogy a 
támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek rögzítésre. 
 

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

Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2018. június 15. (kihirdetésre) 

 
9. A Liftfelújítási támogatási keret terhére 199.758,- Ft-ot biztosít a Füredi utca 77-

79. Társasház részére a Füredi utca 77. szám alatti felvonó 1 db fülkeajtó 
függesztés, hajtás felújításához a 399.517,- Ft teljes bekerülési költségű pályázata 
alapján azzal, hogy a támogatás feltételei külön megállapodásban kerülnek 
rögzítésre. 
 

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

Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2018. június 15. (kihirdetésre) 

 
10. A külterületi közmű-beruházási keret felhasználására vonatkozó pályázati felhívást 

az előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelően jóváhagyja. 
 

Felelős:  Csutor Ferenc tanácsnok  
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:  2018. június 15. (kihirdetésre) 

 
11. A Városi Környezetvédelmi Alap támogatás igénybevételére kiírandó 2018. évi 

pályázati felhívást az előterjesztés 2. számú mellékletének megfelelően 
jóváhagyja. 

 
Felelős:  Csutor Ferenc tanácsnok  
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:  2018. június 15. (kihirdetésre) 

 
12. A Liftfelújítási támogatási keret igénybevételére kiírandó 2018 évi pályázati 

felhívást az előterjesztés 3. számú mellékletének megfelelően jóváhagyja. 
 

Felelős:  Csutor Ferenc tanácsnok  
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:  2018. június 15. (kihirdetésre) 

 
Szavazati arány:  határozati javaslatok 7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
7. Előterjesztés a Százszorszép és Jázmin utca közvilágítás létesítési pályázatának 

többlettámogatási igényéről 
 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
52/2018. (VI. 6.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága úgy határozott, hogy 
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a külterületi közműfejlesztési keret terhére bruttó 419.678,- Ft többlettámogatást biztosít a 
Százszorszép utca Nefelejcs és Pipitér utca közötti szakaszán (23363, 23360 hrsz) és a Jázmin 
utcában (23360 hrsz) közvilágítás kiépítéséhez abban az esetben, ha pályázó a határozat 
kihirdetésétől számított 30 napon belül a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
költségvetési elszámolási számlájára 419.679 Ft-ot befizet. 

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

Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2018. június 20. (kihirdetésre) 
 
Szavazati arány:  határozati javaslatok 7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2018. június 6. 
 
 
 Torma János Gelencsér Ferencné 
 tanácsnok bizottsági tag 


