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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. április 20-án, 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. számú melléklete tartalmazza az átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztéseket. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadja el a 
bizottság.  
 
26/2016. (IV. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága a kiküldött meghívó szerinti napirendet elfogadja 
 
Szavazati arány:   9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
Napirendi pontok: 

 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

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

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

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

3.) Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2015. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

4.) Előterjesztés a 2016. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
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5.) Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 
38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

6.) Előterjesztés a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté 
nyilvánításról szóló - többször módosított - 22/1994. (V. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

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

7.) Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
 

8.) Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
 

9.) Előterjesztés wakeboard pálya létesítéséről a Deseda tavon 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
 
Átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztések 
 

10.) Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek elbírálásáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Herczeg Attila Városgondnokság vezető 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

pénzmaradvány elszámolásáról 
 

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. 
 
27/2016. (IV. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztés határozati javaslatainak és a 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslatok 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 rendelet    9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
2. 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, hozzászólás nem hangzott el. 
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28/2016. (IV. 20.) 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 támogatta. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslatok 7 Igen, 0 Nem, 2 Tartózkodás 
 rendelet    7 Igen, 0 Nem, 2 Tartózkodás 
 
3. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2015. évben benyújtott 

pályázatokról és azok eredményéről 
 

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. 
 
29/2016. (IV. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága az önkormányzat és intézményei által 2015. évben benyújtott pályázatokról és 
azok eredményéről szóló tájékoztató határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslat 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
  
 
4. Előterjesztés a 2016. 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 elhangzott kérdés: 
Petes Tamás külső szakértő tag: Azon ingatlanok, ahol eddig még nem kötöttek rá a 
szennyvízhálózatra, milyen arányban fizették be a kivetett talajterhelési díjat? Milyen bevétele 
származott ebből az Önkormányzatnak? 
Szirják Imréné igazgató: A talajterhelési díjat az Adóügyi Iroda veti ki, a kérést továbbítjuk 
az Adóügyi Irodának és a válaszukról tájékoztatni fogjuk. 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
30/2016. (IV. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága a 2016. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslat 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
5. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 38/1995. 

(X. 16.) 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. 
 
31/2016. (IV. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
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Bizottsága a helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 38/1995. (X. 
16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  rendelet    9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
6. Előterjesztés a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté 

nyilvánításról szóló - többször módosított - 22/1994. (V. 18.) 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. 
 
32/2016. (IV. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté 
nyilvánításról szóló - többször módosított - 22/1994. (V. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  rendelet    9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
7. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 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. 
 
33/2016. (IV. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  rendelet    9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
8. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) 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. 
 
34/2016. (IV. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól 
szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés a 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  rendelet    9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
9. Előterjesztés wakeboard pálya létesítéséről a Deseda tavon 

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről elhangzott kérdések és hozzászólások: 
L. Balogh Krisztina városi főépítész: Jelezte, hogy nem látta az előterjesztést és tájékoztatta 
a Bizottságot, hogy a pálya engedélyezési eljárása még nem zárult le. A Deseda tó és részben 
környezete Natura 2000 terület és ökológiai folyosó. 
Petes Tamás külső szakértő: Szűkül-e a strand területe, a téli üzemszünet idején az összes 
telepített berendezés eltávolításra kerül-e? 
Csutor Ferenc tanácsnok: A Hivatal támogatja-e a beruházást? 
L. Balogh Krisztina városi főépítész: A tervezett beruházás érinti a strand területét is. 
Elmondta, hogy a Kaposvári Sporthorgász Egyesület, mint a Deseda-tó halászati és horgászati 
jogával rendelkező szervezet nem támogatja a pálya létesítését. A Város felsővezetői 
támogatják a beruházás megvalósítását. 
Csutor Ferenc tanácsnok: Minden olyan beruházást támogatni kell, ami előmozdítja a 
turisztikát és a Deseda népszerűsítését szolgálja. 
 
35/2016. (IV. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki  
Bizottsága wakeboard pálya létesítéséről a Deseda tavon szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslat 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
10. Előterjesztés  

 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban előterjesztő részéről kiegészítés, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság részéről elhangzott kérdések, hozzászólások és 
módosító javaslatok. 
Torma János tanácsnok: Kérte, hogy az előterjesztés d) pontjáról külön szavazzanak. 
Véleménye szerint a terület közterület és nem lehet kitiltani az autókat. 
Herczeg Attila városgondnokság vezető: Szerinte jogos a lakók igénye, mivel így sem elég a 
parkolóhely az ott lakók számára. 
Torma János tanácsnok: Hogy fogják ellenőrizni hogy ki a lakó és ki nem? 
Petes Tamás külső szakértő: Ebben az esetben az állandó lakcímmel rendelkező lakók 
kapnak-e erről igazolást? Ez segítené az ellenőrzést. 
Herczeg Attila városgondnokság vezető: Ez a gyakorlatban nincs szabályozva, nem 
ellenőrzik a betartását. Feltételezhetően visszatartó hatása lesz a kihelyezett táblának. 
Tóth István városi főmérnök: Ez tulajdonképpen egy belső udvar, nem egy kiépített 
parkoló. 
Herczeg Attila városgondnokság vezető: Jelezte, hogy az előterjesztés m) pontjában elírásra 
került egy utcanév: a Bartók Béla utca helyett tévesen Gilice utca került feltüntetésre. Kérte a 
Bizottságot, hogy a határozati javaslat m) pontját az alábbi módosítással fogadják el. 
A határozati javaslat m) pontja az alábbiak szerint módosul: 
” A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság úgy határozott, hogy a Nyár u. 
– Bartók Béla u., Nyár u. – Lonkahegyi u., Jedlik Ányos u. – Szigetvári u., Kaposrétsor – 
Szigetvári u., Kaposrétsor – Béla Király u., Kis Rómahegyi u. - Lonkahegyi u. 
kereszteződésében a „ 30 km/h korlátozott sebességű övezet”, illetőleg a „30 km/h korlátozott 
sebességű övezet vége” közlekedési jelzőtáblák kihelyezését rendeli el.” 
A Bizottság elnöke a módosított határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
36/2016. (IV. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 

a.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság úgy határozott, hogy 
Kaposváron Berzsenyi park Szent Imre utca felöli Berzsenyi Dániel általános iskola 
melletti bejáratához egy „Megállni tilos”, illetőleg a Park Sütöde telephely bejárata 
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után egy „Mindkét irányból behajtani tilos” közlekedési jelzőtábla kihelyezését rendeli 
el. 

 
Felelős:                        Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:           Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő: 2016. május 2. 
 

b.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság úgy 
határozott, hogy Kaposváron a Vörösmarty M. és a Kisfaludi u. kereszteződésében a 
Vörösmarty M. u. páros oldalára vonatkozó hatályú „Megállni tilos – 20 méter” közúti 
jelzőtábla kombinációt „Megállni tilos” jelzőtáblára változtatja. 
 
Felelős:                        Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:           Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő: 2016. május 2. 
 

c.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság úgy 
határozott, hogy Kaposváron a Zsigmondy Richárd u. és Bárczi Gusztáv u. 
kereszteződésében a Zsigmondi Richárd u. felöl érkező gépjárművekre vonatkozóan 
„Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla kihelyezését rendeli el. 

 
Felelős:                        Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:           Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő: 2016. május 2. 

 
d.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság úgy 

határozott, hogy Kaposváron a Berzsenyi u. 22-24. számú társasház belső udvarának 
balesetmentes megközelítése érdekében a kapubejáró Berzsenyi D. u. felöli 
behajtójához egy „Behajtani tilos – Kivéve lakók” „Várakozni tilos” táblakombináció, 
illetőleg a belső udvarból a Berzsenyi u. irányába érkező forgalomra vonatkozóan egy 
„Várakozni tilos” közúti jelzőtábla kihelyezését rendeli el. 
 

      Felelős:                        Dr. Csillag Gábor jegyző 
      Közreműködik:           Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
      Határidő: 2016. május 6. 

 
e.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság úgy 

határozott, hogy Kaposváron a Fő u. Széchenyi tér kereszteződésében a Fő utcának 
Hársfa u. felöl érkező gépjárműforgalmát szabályozó „Kötelező haladási irány balra” 
közúti jelzőtábla „Kötelező haladási irány balra vagy egyenesen – egyenes irányban 
behajtási tilalom kiegészítő táblával” közúti jelzőtáblára történő megváltoztatását 
rendeli el. 
 
Felelős:                        Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:           Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő: 2016. május 6. 

 
f.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság úgy 

határozott, hogy Kaposváron a Fő u. Széchenyi tér kereszteződésében a Széchenyi tér 
irányából a jobb oldali forgalmi sávban érkező gépjárművek forgalmát szabályozó 
„Kötelező haladási irány egyenesen” közúti jelzőtábla „Kötelező haladási irány 
egyenesen vagy jobbra – jobb irányban behajtási tilalom kiegészítő táblával” közúti 
jelzőtáblára történő megváltoztatását rendeli el.  
 
Felelős:                        Dr. Csillag Gábor jegyző 
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Közreműködik:           Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő: 2016. május 6. 
 

g.)   A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 
úgy határozott, hogy Kaposváron a Széchenyi téren az OTP parkolóba vezető út 
útkereszteződése előtt kihelyezett baloldali forgalmi sáv kötelező haladási irány 
balra, illetőleg a jobboldali forgalmi sáv kötelező haladási irány egyenesen 
„Besorolás rendjét jelző tábla”, baloldali forgalmi sáv kötelező haladási irány 
balra, illetőleg jobboldali forgalmi sáv kötelező haladási irány egyenesen vagy 
jobbra - jobb irányban behajtási tilalom kiegészítő táblával „Besorolás rendjét 
jelző tábla” - ra történő megváltoztatását rendeli el.   
 
Felelős:                        Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:           Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő: 2016. május 6. 
 

h.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság úgy határozott, hogy 
Kaposváron a Csokonai V.M. közben a Fő u. irányába a gyalogos forgalom részére 
fenntartott közlekedési útvonalon kihelyezett „Mindkét irányból behajtani tilos” 
közlekedési jelzőtábla, „Mindkét irányból behajtani tilos – Kivéve kerékpárral” 
táblakombinációra történő megváltoztatását, illetőleg kettő darab leszerelhető 
korlátoszlop kihelyezését rendeli el. 
 
Felelős:                        Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:           Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő: 2016. május 6. 

 
i.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság úgy 

határozott, hogy Kaposváron a Bajcsy-Zsilinszky Endre u. és Csokonai V.M. köz 
kereszteződésében kihelyezett „Zsákutca” közlekedési jelzőtáblát „Zsákutca 
kerékpáros továbbhaladási lehetőséggel” közlekedési jelzőtáblára történő 
megváltoztatását rendeli el. 
 
Felelős:                        Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:           Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő: 2016. május 6. 

 
j.)  A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 

úgy határozott, hogy Kaposváron a Berzsenyi D. u. 22-24. számú ingatlan belső  
udvarának ÉNY-i részén található „Megállni tilos” közlekedési jelzőtábla eltávolítását 
rendeli el. 

   
            Felelős:                        Dr. Csillag Gábor jegyző 
            Közreműködik:           Herczeg Attila Városgondnokság vezető 

Határidő: 2016. május 6. 
k.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság úgy 

határozott, hogy Kaposváron a Fő utca Ady Endre utca forgalmi rendjének 
szabályozása érdekében az alábbi közlekedési jelzőtáblák kihelyezését rendeli el: 
 
- Fő u. Széchenyi tér felöli bejárat, Irányi Dániel utca díszburkolattal borított 

szakaszának kezdete, Teleki u. Városház u. torkolat, Ady Endre u. belső tömb, 
Zárda utca irányából: „Mindkét irányból behajtani tilos – Kivéve engedéllyel – 
Kivéve kerékpár”, „Korlátozott várakozási övezet – Kivéve engedéllyel – 
Elszállítás lehetősége”. 
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- Noszlopy G. u . Városháza melletti díszburkolattal borított szakaszának kezdete: 
„Mindkét irányból behajtani tilos – Kivéve kerékpár” 

- Ady Endre u. Berzsenyi utca felöli behajtó: „Mindekét irányból behajtani tilos – 
Kivéve kerékpár”. 

- Európa park Kossuth Lajos utca felöli vége: „Mindekét irányból behajtani tilos – 
Kivéve kerékpár” 

- Csokonai V. M. utca Takáts Gyula Megyei Könyvtár felöli behajtó: „Mindkét 
irányból behajtani tilos – Kivéve kerékpár” 

- A fent említett kilenc helyszínen a díszburkolattal borított útszakaszokat elhagyó 
gépjárművek forgalmi sávjában a „Korlátozott várakozási övezet vége” közúti 
jelzőtábla kihelyezését. 

 
            Felelős:                        Dr. Csillag Gábor jegyző 
            Közreműködik:           Herczeg Attila Városgondnokság vezető 

Határidő: 2016. május 6. 
 

l.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság úgy 
határozott, hogy Kaposváron a Bajcsy-Zsillinszky Endre utca Zárda utca torkolatában 
a Zárda utca irányából érkező gépjárművek forgalmát szabályozó „Kötelező haladási 
irány balra” illetőleg a kerékpárosok részére „Kötelező haladási irány balra vagy 
egyenesen” közlekedési jelzőtáblák eltávolítását rendeli el. 
 
Felelős:                        Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:           Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő: 2016. május 6. 

 
m.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság úgy 

határozott, hogy a Nyár u. – Bartók Béla u., Nyár u. – Lonkahegyi u., Jedlik Ányos u. 
– Szigetvári u., Kaposrétsor – Szigetvári u., Kaposrétsor – Béla Király u., Kis 
Rómahegyi u. - Lonkahegyi u. kereszteződésében a „ 30 km/h korlátozott sebességű  
övezet”, illetőleg a „30 km/h korlátozott sebességű övezet vége” közlekedés i 
jelzőtáblák kihelyezését rendeli el. 
 
Felelős:                        Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:           Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő: 2016. május 6. 

 
Szavazati arány:  határozati javaslat d) pontja  6 Igen, 1 Nem, 2 Tartózkodás 
 határozati javaslat a-c és e-m pontja 9 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
  
Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2016. április 20. 
 
 
 
 Csutor Ferenc Gelencsér Ferencné 
 tanácsnok bizottsági tag 
 


