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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 2019. március 22-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 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. 
3-4. számú melléklete tartalmazza az átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztést. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadja el a 
bizottság.  
 
12/2019. (III. 22.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága a kiküldött meghívó szerinti napirendet elfogadja 
 
Szavazati arány:   7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
Napirendi pontok: 

 
1.) Előterjesztés a TOP projekthez kapcsolódó helyi építészeti értékek támogatására 

kiírt pályázat elbírálásáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
 

2.) Előterjesztés a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 
hatáskörébe utalt 2019. évi intézmény felújítási keret felosztásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság hatáskörébe 

utalt 2019. évi intézmény felújítási keret felosztásáról 
 

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. 
 
13/2019. (III. 22.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta a hatáskörébe utalt 2019. évi intézmény felújítási keret 
felosztásáról szóló előterjesztést és az intézmény felújítások új induló 110.000 eFt-os 
keretösszege terhére az alábbi célokat javasolja a költségvetésbe beemelni és megvalósítani: 
 

− Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás II. ütem 
− Tallián Gyula Utcai Óvoda udvarfelújítás 
− Ezredév utcai orvosi rendelő alagsor utólagos falszigetelés 
− Desedai látogatóközpont beázás megszüntetés 
− Rippl-Rónai látogatóközpont lábazat vakolás 
− Desedai vízi játszótér felújítása 
− Móricz Zsigmond művelődési ház nyílászárócsere 
− Tulipános Bölcsőde folyosók tetőfelújítása és csapadékvíz elvezetése 
− Tallián Gyula Utcai Óvoda fűtéskorszerűsítés 
− Polgármesteri Hivatal régi épület fűtéskorszerűsítés 
− Szigetvár Utcai Bölcsőde és Idősek klubja villamos korszerűsítés 
− Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás 
− Kaposfüredi Tagóvoda utcafronti nyílászárók cseréje 
− Madár Utcai Tagóvoda fűtéskorszerűsítés  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató  
   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  soron következő költségvetési rendelet módosításakor (költségvetési  
   rendeletbe történő beemelés) 
   folyamatos (megvalósítás) 
 
Szavazati arány:  határozati javaslatok 7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
2. Előterjesztés a TOP projekthez kapcsolódó helyi építészeti értékek támogatására kiírt 

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.  
 
Csutor Ferenc tanácsnok megkérdezte, hogy van-e önkormányzati tulajdon az épületben? 
Halászné Jakab Eszet ügyintéző válaszában elmondta, hogy az utcafronti részen lévő 
üzletek az önkormányzat tulajdonát képezik, az emeleti lakások magántulajdonban vannak. 
Csutor Ferenc tanácsnok javasolta, hogy a maradványösszegre folyamatosan kerüljön 
kiírásra a pályázat. 
 
14/2019. (III. 22.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 

 
1. Kaposvár, Ady E. utca 5. szám alatti épület (104/1 hrsz védelem: H2, 2. fejezet, 
nyilvántartási szám: 199) védett utcafronti homlokzata övpárkány feletti részének 
felújításához,  az önkormányzat az erre a célra elkülönített forrásból, az 50 % bekerülési 
összeg erejéig  8.050.671,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. 

 
 Felelős:   Dr. Csillag Gábor jegyző 
 Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 Határidő:   2019. március 31. (támogatási szerződés megkötésére) 
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2. A TOP projekthez kapcsolódó „Egyes helyi építészeti értékek homlokzat-felújításának 
támogatásáról” szóló pályázati felhívás újabb kiírására javaslatot tesz folyamatos 
határidővel. 

 
Felelős:   Csutor Ferenc 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:   folyamatos 

 
Szavazati arány:  határozati javaslatok 7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
 
Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2019. március 22. 
 
 
 
 Csutor Ferenc Gelencsér Ferencné 
 tanácsnok bizottsági tag 


