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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 2014. április 16-án, a kaposvári Polgármesteri Hivatal (7400 
Kaposvár, Kossuth tér 1.) Síposs Géza tárgyalójában megtartott 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 melléklete tartalmazza az átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztéseket. 
 
 
Felder Frigyes tanácsnok kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a 
módosítással fogadja el a bizottság, hogy  a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és 
Szolgáltató Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről szóló előterjesztéssel egészüljön 
ki a napirend 
 
 
A Bizottság az ülés napirendjét 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2014. (IV. 16.) 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 a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató 
Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről szóló előterjesztés. 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 

 

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
 

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

4.) Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2013. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményeiről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

5.) Tájékoztató a 2013. évi közbeszerzésekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

6.) Előterjesztés védett növények természetvédelmi kezelési tervéről 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán c. főjegyző  
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
 

7.) Előterjesztés a Szentjakabi Bencés Apátság komplex fejlesztésére a Norvég Alap 
keretében benyújtandó pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

8.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei felújítási 
tervének aktualizálásáról, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága hatáskörébe utalt 2014 
évi intézmény felújítási tervről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

9.) Előterjesztés egyes kiemelt jelentőségű közterületek tervezett alakításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

10.) Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekalakításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
11.) Előterjesztés a Csokonai Fogadó épületének megvásárlásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

12.) Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel 
kötendő közszolgáltatási szerződésről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

13.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Műszaki Bizottságának hatáskörébe tartozó keretek 2014. évre meghatározott 
összegének felosztásáról és a keretek felhasználására kiírt pályázati felhívásokról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

14.) Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések elbírálásáról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán c. főjegyző  
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
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Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

22/2014. (IV. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztést, 
a rendelettervezet és az előterjesztés határozati javaslatainak Közgyűlés általi elfogadását 
támogatta. 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

 
23/2014. (IV. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztést, a rendelettervezet és az előterjesztés határozati javaslatainak Közgyűlés általi 
elfogadását támogatta. 
 
 
3. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 

jóváhagyásáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

 
24/2014. (IV. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 
módosításának jóváhagyásáról szóló előterjesztést, a rendelettervezet és az előterjesztés 
határozati javaslatainak Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
4. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2013. évben benyújtott 

pályázatokról és azok eredményeiről 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2014. (IV. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta önkormányzat és intézményei által 2013. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményeiről szóló tájékoztatást és a határozati javaslat Közgyűlés 
általi elfogadását támogatta. 
 
5. Tájékoztató a 2013. évi közbeszerzésekről 

 
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: 
 

26/2014. (IV. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta a 2013. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatást a határozati 
javaslat Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
6. Előterjesztés védett növények természetvédelmi kezelési tervéről 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság a rendelettervezetet 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2014. (IV. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta a védett növények természetvédelmi kezelési tervéről szóló 
előterjesztést és a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
7. Előterjesztés a Szentjakabi Bencés Apátság komplex fejlesztésére a Norvég Alap 

keretében benyújtandó pályázatról 
 

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: 
 

28/2014. (IV. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta a Szentjakabi Bencés Apátság komplex fejlesztésére a Norvég 
Alap keretében benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést és az előterjesztés határozati 
javaslatainak Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
8. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei felújítási 

tervének aktualizálásáról, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága hatáskörébe utalt 2014 évi 
intézmény felújítási tervről 
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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 határozatokat hozta: 
 

29/2014. (IV. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta a hatáskörébe utalt intézmény felújítási keretösszeg 
terhére - a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokon túl - az alábbi célokat, továbbá 
javasolja megvalósítani és a költségvetési rendelet módosítása során az intézmény felújítási 
feladatok közé beemelni: 
 

- Hajnóczy u. 15. szám 10-es felnőtt és 3-as gyermekorvosi rendelő felújítása, bővítése; 
- Szolgáltatóház labor helyén akadálymentesített vizesblokk kialakítása; 
- Nemzetőr Sori Bölcsőde udvar burkolat felújítás 
- Petőfi Utcai Bölcsőde udvar burkolat felújítás 
- Somssich Utcai Bölcsőde fűtéskorszerűsítés tervezéssel 
- Szigetvár Utcai Bölcsőde hátsó terasz burkolat felújítás 
- Búzavirág u-i Óvoda kupola felújítás és iroda feletti lapostető szigetelés 
- Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda csoportszoba bővítése 
- Arany János Utcai Tagóvoda főbejárat fémportál csere, rámpa kialakítás 
- Temesvár Utcai Tagóvoda melléképület tető- és csapadékvíz elvezetés felújítása 
- Honvéd Utcai Tagóvoda udvar felújítása 
- Szentjakabi Tagóvoda régi épület vizesblokk felújítás 
- Bárczi Gusztáv Óvoda és Általános Iskola (iskolaépület homlokzati panelhézagok 

tömítése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés tervezés); 
- Toponári Általános Iskola ebédlő és konyha homlokzat felújítása 
- Pécsi Utcai Általános Iskola lépcsőházi ablak cseréje 
- Berzsenyi Dániel Általános Iskola udvari bejárati ajtó és 2 ablak cseréje 
- Városháza II. emeleti vizesblokk felújítása; 
- Múzeum Fő utca 101. épületében fűtési rendszer leválasztása a nyomdáról 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató  
  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: soron következő költségvetési rendelet módosításakor (költségvetési  
  rendeletbe történő beemelés) 
  folyamatos (megvalósítás) 
 
30/2014. (IV. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 
felújítási tervének aktualizálásáról, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága hatáskörébe 
utalt 2014 évi intézmény felújítási tervről szóló előterjesztést és az előterjesztés határozati 
javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
9. Előterjesztés egyes kiemelt jelentőségű közterületek tervezett alakításáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 



2014.04.30. 9:35 C:\temp\!\2014-04-16 VKMB jegyzőkönyv.doc  Károly-Vincze Renáta    6/8 

 

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

 

31/2014. (IV. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta az egyes kiemelt jelentőségű közterületek tervezett alakításáról 
szóló előterjesztést és az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását 
támogatta. 
 
10. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekalakításáról 

 
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: 
 

32/2014. (IV. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta az egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekalakításáról 
szóló előterjesztést és az előterjesztés határozati javaslatainak Közgyűlés általi elfogadását 
támogatta. 
 
11. Előterjesztés a Csokonai Fogadó épületének megvásárlásáról 

 
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: 

 

33/2014. (IV. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta a Csokonai Fogadó épületének megvásárlásáról szóló 
előterjesztést és az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását 
támogatta. 
 
12. Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel 

kötendő közszolgáltatási szerződésről 
 

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: 

 

34/2014. (IV. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-
vel kötendő közszolgáltatási szerződésről szóló előterjesztést és az előterjesztés határozati 
javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 



2014.04.30. 9:35 C:\temp\!\2014-04-16 VKMB jegyzőkönyv.doc  Károly-Vincze Renáta    7/8 

 

 
 
Átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztések:  
 
13. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 

Műszaki Bizottságának hatáskörébe tartozó keretek 2014. évre meghatározott 
összegének felosztásáról és a keretek felhasználására kiírt pályázati felhívásokról 

 
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: 

 

35/2014. (IV. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  
Műszaki Bizottsága megtárgyalta a hatáskörébe tartozó keretek 2014. évre rendelkezésre 
álló összegének felosztásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy: 

 
a) 2013. évről a Bizottság különböző kereteinél fel nem használt 2.419 eFt 

maradvány összeget a 2014. évi keretéhez átcsoportosítja. 
 

b) A VKMB hatáskörébe tartozó keretek 2014. évre meghatározott, 
maradványösszeggel növelt összegének felosztását az alábbiak szerint 
jóváhagyja:  
- Helyi védettségű épületek felújítása Keret:  2.355 eFt 
- Városfejlesztési és Kommunális Keret: 500 eFt 
- Hegygazdák Közössége Keret:            — 
- Külterületi Közmű-beruházási Keret: 1.000 eFt  
- Városrendezési és Építészeti Keret:    — 
- Tartalékkeret:                       964 eFt  

   Összesen: 4.819 eFt  
 

c) A Külterületi közmű-beruházási keret felhasználására vonatkozó 2014. évi 
pályázati felhívást az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.  

 
d) A Városi Környezetvédelmi Alap támogatás igénybevételére kiírandó 2014. 

évi pályázati felhívást az előterjesztés mellékletének megfelelően jóváhagyja. 
 

e) A Helyi védettségű épületek felújításáról szóló 2014. évi pályázati felhívást az  
előterjesztés mellékletének megfelelően jóváhagyja. 

 
f) Személyfelvonó felújítási támogatási keret igénybevételére kiírandó 2014. évi 

pályázati felhívást az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja. 
 

Felelős:  Felder Frigyes tanácsnok  
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató  
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2014. április 30. (pályázat kiírása) 
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14. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések elbírálásáról 

 
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: 

 

36/2014. (IV. 16.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága 
úgy határozott, hogy 
 
a.)  a Honvéd u. 22. szám előtt a „saját használatú parkoló” kialakítását jogszabály 

hiányában nem támogatja 
 

Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2014. április 30. (a közlésre) 

 
     b.) a Kossuth L. u. 19. személygépkocsival behajtandó teherporta vonalában a „Megállni 

tilos” tábla kihelyezését elrendeli 
 

Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2014. április 30. 

 
     c.) a Szombathely u. vonalában a „Behajtani tilos” tábla és oszlop leszedését elrendeli 
 

Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2014. április 30. 

 
     d.)  a  József Attila utcán a Bethlen tértől a Berzsenyi utca irányába előzési tilalmat rendel 

el, egyúttal felkéri az állami út kezelőjét arra, hogy a József Attila utcából a Berzsenyi 
utcára balra nagyívben történő kanyarodást a jelenlegi egyenesen kijelölt sávból is 
tegye lehetővé  
Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2014. április 30. 
 

      e.) az Izzó utcán és a Kenyérgyári úton „Tehergépkocsival behajtani tilos, kivéve 
célforgalom” forgalmi jelzőtáblák kihelyezését rendeli el 

 
Felelős:                        Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  a döntést követően azonnal. 

 
Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2014. április 16. 
 
 
 
 
 Felder Frigyes Csutor Ferenc 
 tanácsnok bizottsági tag 


