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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 2015. április 15-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 8 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. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadja el a 
bizottság.  
A Bizottság az ülés napirendjét 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
14/2015. (IV. 15.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága a kiküldött meghívó szerinti napirendet elfogadja 
 
Napirendi pontok: 

 
1.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 

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

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
3.) Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2014. évben benyújtott 

pályázatokról és azok eredményéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné 

 
4.) Tájékoztató a 2014. évi közbeszerzésekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné 

 
5.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására 

vonatkozó változtatási szándékok elfogadásáról 
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Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

6.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve M11/2 jelű módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról 

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

 
7.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 

 
8.) 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. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Jenei Zoltánné irodavezető 

 
9.) Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról és a Társulás területén működő 
egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közszolgáltató 
közbeszerzéssel történő kiválasztásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Jenei Zoltánné irodavezető 

 
Átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztések 
 

10.) Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek elbírálásáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Hartner Rudolf városgondnokság vezető 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 
részéről kiegészítés, hozzászólás, érdemi kérdés nem hangzott el. 

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatait 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, a rendeletmódosítást 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 

 
15/2015. (IV. 15.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról szóló előterjesztést, és 
az előterjesztés határozati javaslatainak valamint a rendeletmódosítás Közgyűlés általi 
elfogadását támogatta. 
 
Papp Attila külső szakértő tag megérkezett a bizottság ülésére. 
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2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 
részéről kiegészítés, hozzászólás, érdemi kérdés nem hangzott el. 

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatait és a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2015. (IV. 15.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés határozati javaslatainak valamint a 
rendeletmódosítás Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
3. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2014. évben benyújtott 

pályázatokról és azok eredményéről  
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 
részéről kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Bizottság a tájékoztatót 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és  
az alábbi határozatot hozta: 

 

17/2015. (IV. 15.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és intézményei által 2014. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről szóló tájékoztatót, és az tájékoztató határozati 
javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
4. Tájékoztató a 2014. évi közbeszerzésekről 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 
részéről kiegészítés, hozzászólás, érdemi kérdés nem hangzott el. 

A Bizottság a tájékoztatót 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és  
az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2015. (IV. 15.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta a 2014. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót, és a tájékoztató 
határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
5. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására 

vonatkozó változtatási szándékok elfogadásáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 
részéről kiegészítés, hozzászólás, érdemi kérdés nem hangzott el. 

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatait 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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19/2015. (IV. 15.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 
módosítására vonatkozó változtatási szándékok elfogadásáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés határozati javaslatainak Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
6. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 

M11/2 jelű módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 
részéről kiegészítés, hozzászólás, érdemi kérdés nem hangzott el. 

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
20/2015. (IV. 15.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve M11/2 jelű módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés általi elfogadását 
támogatta. 
 
7. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 
részéről kiegészítés, hozzászólás, érdemi kérdés nem hangzott el. 

A Bizottság a rendeletmódosítást 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

21/2015. (IV. 15.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a rendeletmódosítás 
Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
8. 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 a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 
részéről kiegészítés nem hangzott el. Kérdések: 

Petes Tamás külső szakértő tag: Heti 3x-i szállítás kiváltható-e heti 1 kommunális vegyes 
hulladék és heti 1 szelektív hulladék szállításával? Szelektív gyűjtőedényt a külterületen élők 
is kapnak-e? Lomtalanítási hulladékot továbbra is térítésmentesen lehet-e leadni a lakosság 
részéről?  

Csutor Ferenc tanácsnok: 3x-i gyűjtés esetén is nappal történik a hulladék elszállítása? A 
szelektív hulladék gyűjtésére egy közös edény szolgál? 
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dr. Bendli Attila irodavezető: Központi jogszabályi előírás, hogy a települési vegyes 
hulladékot heti 2x kell elszállítani. A szelektív hulladék gyűjtésére a papír, műanyag és fém 
hulladék esetében közös edény szolgál, ezt a kezelőtelepen válogatják szét. Célszerűnek 
tarjuk, hogy a szolgáltató saját hatáskörben döntsön a munkaszervezéséről és a szemétszállítás 
idejérő l. Feltehetően nem okoz problémát a szelektív edények külterületre történő 
kihelyezése. Továbbra is ingyenes lesz a lomtalanítás. 

Csutor Ferenc tanácsnok: A háztartási lom gyűjtésére megjelölt időpontnál korábban kitett 
lom esetén éri-e szankció a kihelyezőt? 

dr. Bendli Attila irodavezető: a kihelyezett lom a közszolgáltató tulajdonába megy át. Ennek 
elbirtoklása szabálysértési bírsággal sújtható. Az ingatlan használó közigazgatási bírsággal 
sújtható a lom korábbi kihelyezése esetén. 

Kardos Beáta hulladékgazdálkodási referens: A létesülő új hulladékkezelő telepen 
tervezzük olyan rész kialakítását, ahová a lakosság év közben is ki tud helyezni lomot. 

Hozzászólások: 

Petes Tamás külső szakértő tag: Megfontolandó, a jogalkotó felé fordulni a heti 2x-i vegyes 
kommunális hulladék gyűjtés megszüntetése érdekében, mert így csökken a gépjármű  
forgalom és a környezetterhelés. 

A Bizottság a rendeletmódosítást 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
22/2015. (IV. 15.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a 
rendeletmódosítás Közgyűlés általi elfogadását támogatta. 
 
9. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról és a Társulás területén működő egységes 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közszolgáltató közbeszerzéssel történő 
kiválasztásáról 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 
részéről kiegészítés, hozzászólás, érdemi kérdés nem hangzott el. 

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2015. (IV. 15.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága megtárgyalta a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról és a Társulás területén működő egységes 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közszolgáltató közbeszerzéssel történő 
kiválasztásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés határozati javaslatának Közgyűlés 
általi elfogadását támogatta. 
 
10. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek elbírálásáról 

 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 
részéről az alábbi kiegészítés hangzott el: 
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Hartner Rudolf városgondnokság vezető: A körzet önkormányzati képviselőjével történt 
egyeztetés eredményeként javasolja a Hegyalja utcában „Lakó, pihenő övezet” tábla 
kihelyezését. 

Hozzászólások: 

Tóth István városi főmérnök: Fekvőrendőr kihelyezését sokan kérik, azonban ennek 
hatékonysága megkérdőjelezhető, csak az érintett tulajdonos és a szomszédos ingatlan 
tulajdonosának kártérítésről történő egyidejű  lemondása esetén javasoljuk. Nagy forgalmú 
utaknál csak rontunk a helyzeten, ezért itt ezt nem javasolja. 

Csutor Ferenc tanácsnok: Célszerűnek tartja a fekvőrendőr fogalmának tisztázását. Jó ötlet a 
Nyugat-Európában meghonosodott, az úttesten aszfaltból kialakított buckák elhelyezése. 

Tóth István városi főmérnök: A tanácsnok úr által felvázolt megoldás nem fekvőrendőr,  
hanem forgalomcsillapító eszköz. Eddig Kaposváron ilyen igény nem jelent meg, 
megvizsgáljuk a lehetőséget. 

Hartner Rudolf városgondnokság vezető: A Bem utcában lévő probléma nem 
forgalomtechnikai intézkedést, hanem hatósági beavatkozást igényelne. 

Csutor Ferenc tanácsnok: A Bem utcát környező utcák egyirányúsítása esetleg megoldhatná 
a problémát. A Bizottság további vizsgálatot kér az ügyben és várja a szakemberek javaslatát. 

Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok asszony: Nem támogatja a Fekete I. utcában a 
sebességkorlátozó és gyalogosforgalom táblák kihelyezését. Az Erdősor utcában a 
fekvőrendőr telepítését nem támogatja, azonban a környéken történt sorozatos betörések miatt 
javasolja térfigyelő kamera kihelyezését. 

Gelencsér Ferencné tanácsnok asszony: egyetért a „Kis Jutai” út egyirányúsításával a 
Fonyód utcától a Hajnóczy utca felé. Célszerűnek tartja a Stromfeld Aurél utca 
egyirányúsítását a Fonyód utcától a Hajnóczy utca felé, azonban tiszteletben tartja az ott lakók 
véleményét. 

Mihalecz András tanácsnok úr: Sajnos a 30 km/h sebbesség korlátozó tábla nem 
akadályozza meg a gyorshajtást. Egyetért abban, hogy 1 fekvőrendőr nem elég, de fontos, 
hogy a kihelyezett fekvőrendőr kialakítása megfelelő legyen, fogadják el az ott lakók és az  
utat használók. A Szalay Fruzsina utcában indokoltnak tartja forgalomcsillapító akadály 
elhelyezését, de arra kéri a Bizottságot, hogy csak akkor fogadják el a fekvőrendőr 
kihelyezését, ha az megfelelő szélességű és legalább az utca két végén telepítve lesz. 
Célszerűnek tartaná további eszközök elhelyezését is, annak megakadályozása érdekében, 
hogy csak 1 tengellyel hajtsanak rá. Ezen kívül természetesen szükség van a 30 km/h tábla 
kihelyezésére is. A lakók igénylik a Rendőrség fokozott ellenőrzését is. 

Tóth István városi főmérnök: Javasolja a Szalay Fruzsina utcában lakó-, pihenő övezet 
kijelölését. Csak akkor támogatja fekvőrendőr elhelyezését, ha az ott lakók hozzájárulnak. 
Erről készüljön tájékoztató levél a lakosság részére. 

Mihalecz András tanácsnok úr: Javasolja, hogy a levél úgy menjen ki, hogy csak az küldje 
vissza, aki nem ért egyet. 

Torma János tanácsnok úr: Nem érzékeli a Szalay Fruzsina utcában ezt a problémát, és 
véleménye szerint ezt a fekvőrendőr nem fogja megoldani. 

Mihalecz András tanácsnok úr: Tájékoztassuk a lakókat arról,  hogy a kihelyezendő 
fekvőrendőr hol lesz elhelyezve – utca, házszám megjelölésével -, és milyen kialakítású lesz. 

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatait 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2015. (IV. 15.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  Műszaki Bizottsága úgy 
határozott, hogy 

a.) a Brassó utcában a jelenlegi forgalmi renden nem változtat, 

b.) a Bem utcában a Kisfaludy utcától a Buzsáki utca felé az utca egyirányúsításával 
kapcsolatban a következő ülésre további vizsgálatot kér és várja a szakemberek javaslatát a 
környező utcák egyirányúsítására vonatkozóan, 

c.) a Fekete I. utcában a sebességkorlátozó és gyalogosforgalom táblák kihelyezését 
- nem támogatja, 
- elrendeli, 

d.) a Damjanich utcában a 30 km sebességkorlátozást a Szalay F. utca – Virág utca közötti 
szakaszon elrendeli, 

e.) a Hegyalja utcában a fekvőrendőr telepítését nem támogatja, „Lakó-pihenő övezet” 
tábla elhelyezését elrendeli.  

f.) az Erdősor utcában a fekvőrendőr telepítését nem támogatja, 

g.)  a „Kis Jutai” úton az utca egyirányúsítását a Fonyód utcától a Hajnóczy utca felé 
elrendeli, 

h.) a Stromfeld utcában a Hajnóczy u. felé az utca egyirányúsítását 
- nem rendeli el, 
- elrendeli, 

i.) a Frankel L. utcától a „Behajtani tilos, kivéve célforgalom” táblakombináció leszerelését  
elrendeli, 

j.) a Madár utca – Erdősor utca csatlakozásában felfestett gyalogátkelő helyet nem létesít, 

k.) a Városgondnokság készítse elő a lakók tájékoztatását a Szalay F. utcában fekvőrendőr 
létesítéséről és 30 km/óra sebességkorlátozó táblák elhelyezéséről, 

l.) a Városgondnokság készítse elő a lakók tájékoztatását a Dobó I. utcában fekvőrendőr 
létesítését és 30 km/óra sebességkorlátozó táblák elhelyezéséről, 

m.) a Pécsi utcán a Mező utcai csatlakozástól a húskombinát irányába „5 tonnás 
súlykorlátozás, kivéve célforgalom” táblakombináció elhelyezését elrendeli. 

Felelős: Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő: 2015. június 15. 
 
Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2015. április 15. 
 
 
 
 Csutor Ferenc Gelencsér Ferencné 
 tanácsnok bizottsági tag 


