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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. december 7-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. számú melléklete tartalmazza az átruházott hatáskörben tárgyalt előterjesztéseket. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadja el a 
bizottság.  
 
103/2016. (XII. 7.) 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 forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek elbírálásáról 

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

Napirendek tárgyalása: 
1. Előterjesztés a forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek 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. 
 
104/2016. (XII. 7.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága úgy 
határozott, hogy: 
a.) A Kereszt utca és Berzsenyi utca kereszteződésében a „Várakozni tilos” tábla kihelyezését 
elrendeli.  
 
Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő: 2017. február 28. 



2016.12.22. 14:22 J:\irhato\!balaskozsolt\nyomi\20161207_mus.doc  Károly-Vincze Renáta    2/2 

 

 
b.) A Petőfi utca-József A. köz kereszteződésétől számított 5 méterre 1 db árufeltöltésre 
vonatkozó parkoló felfestését és tábla kihelyezését elrendeli. 
 
Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő: 2017. február 28. 
 
c.) A Vásártéri úton a Bereczk Sándor utcai elágazás után a Jutai út felé haladva a „Megállni 
tilos” tábla, alatta „Padkán is” és „Darus elszállítás” táblakombinációk kihelyezését elrendeli.  
 
Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő: 2017. február 28. 
 
d.) A Pázmány Péter utcában mindkét oldalon a buszváróknál útburkolati jelekkel a 
buszvárók helyét fel kell festeni. (Ez a KRESZ-könyv „Megálló hely” 218. ábra alapján)  
Az Árpád utcai elágazótól „Várakozni tilos” táblát kell kihelyezni. A Pázmány Péter utca 33. 
szám vonalával a buszmegálló után „Feloldó tábla” kerüljön kihelyezésre. A Pázmány Péter 
utcában a Műszaki Szakiskola oldalsó parkolójához bevezető hurok formájú kitérő útra a 
Pázmány Péter utcában a Műszaki Szakiskola oldalsó parkolójához bevezető hurok formájú 
kitérő útra a „Tehergépkocsival behajtani tilos” tábla alá a „Várakozni tilos” alá „7-8 h és 15-
17 h” illetve „Kivéve engedéllyel” táblakombináció, valamint az „Egyirányú út” táblát kell 
kihelyezni. Ennek a kitérő útnak a végére a „Behajtani tilos” táblát tesszük ki. A Pázmány 
Péter utca – Damjanich utca kereszteződésétől a Pázmány Péter utcára vonatkozóan a 
„Várakozni tilos” tábla, alatta „30m” kiegészítő táblát kell kitenni. 
A Pázmány Péter utca – Dési Huber utcai csatlakozások után a „Várakozni tilos” táblát kell 
kitenni. 
A Pázmány Péter utcában a Németh István fasortól az Árpád utca felé a következő új táblák 
kihelyezése szükséges:  
A Dési Huber utcai kereszteződés után a Pázmány Péter utcára vonatkozóan a „Megállni 
tilos” tábla alatta „Darus elszállítás” kiegészítő táblát kell kihelyezni.  
A Műszaki Szakiskola oldalsó parkolójához kivezető hurok formájú kitérő út vonalában a 
Pázmány Péter utcára vonatkozóan az Árpád utca felé a „Várakozni tilos” tábla alatt 
kiegészítő „7-8 h és „15-17 h 10 percig” táblakombinációk kihelyezése szükséges. 
A Pázmány Péter utcára vonatkozóan úgy az Árpád utcai csatlakozásnál, mint a Németh 
István fasori csatlakozásnál a „Forgalmi rend változásra” vonatkozó táblakombinációk 
kihelyezése szükséges.  
 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő:   2017. január 03. 
 
Szavazati arány:  határozati javaslatok 7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
  
 
Több napirend nem lévén a tanácsnok az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2016. december 7. 
 
 
 
 Csutor Ferenc Gelencsér Ferencné 
 tanácsnok bizottsági tag 


