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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2015. december 1-én a Kaposfüredi Művelődési Házban - Kaposvár, Kaposfüredi út 172. 
szám alatt – megtartott rendkívüli üléséről. 
 
A megjelent településrészi önkormányzati tagok és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. 

számú mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 

 
Nagy Attila tanácsnok köszöntötte a településrészi önkormányzat ülésén megjelent  
képviselőket, a meghívott vendégeket és a hivatal munkatársait és nagy tisztelettel üdvözlete a 
megjelentek között Kaposvár MJV Rendőrkapitányság vezetőjét, Dr. Heffer Attilát, és a 
Kaposvári Polgárőr Egyesület vezetőjét, Domán Tibort. 

Nagy Attila a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület tagjai közül az ülés  
kezdetekor 4 fő jelen van, így a településrészi önkormányzat ülése határozatképes. 

Nagy Attila a jegyzőkönyv vezetésére felkérte Kardos Beátát. 

Tanácsnok Úr a szoros időbeosztás miatt kérte a testületet a napirendi pontok sorrendjének 
megváltoztatására. 
 
43/2015. (XII.1.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az ülés napirendi 
pontjait elfogadta, azzal a módosítással, hogy a meghívóban szereplő sajáthatáskörben 
tárgyalandó napirend került az első helyre, továbbá a meghívóban szereplő első napirend lett a 
harmadik. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

NAPIREND 
Saját hatáskörben tárgyalandó napirend: 

 
1. Tájékoztató kérése Kaposvár MJV rendőrkapitányától a közelmúltban történt 

betörések elkerüléséről, megelőzéséről 
 
Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
Közreműködik: Dr. Heffer Attila r. alezredes 

 

KMJV Közgyűlésének 2015. december 10-i ülésén szereplő napirendek: 

 

1. Előterjesztés a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 
valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
 



 

 
2 

 

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

2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
3. Egyéb 

 
Dr. Heffer Attila r. alezredes tájékoztatást adott a megjelenteknek arra vonatkozóan, mely 
módokon lehet megelőzni a családi házas övezetekben a betöréseket, hogyan lehet azok 
kockázatát csökkenteni. Példaként említette a sövénnyel való beültetés kockázatát, kiemelte a 
kommunikáció csökkentését arra vonatkozóan, hogy ha elhagyjuk otthonunkat több napra, ne 
kommunikáljuk mindenki irányában. Tanácsolta, hogy ha este nem tartózkodunk otthon, 
hagyjunk felkapcsolva lámpát. Ezenkívül szereltessünk riasztót, esetleg kamerát a házunkba. 
A megjelent Polgárőrség vezetőjével együttműködést ígértek annak érdekében, hogy 
csökkentsék a betöréses cselekményeket a városrészben. Tanácsnok Úr javasolta polgárőrök 
toborzását a településrészen, ezzel megalakulhatna egyfajta belső biztonság. Ezen polgárőrök 
helyi ismerettel rendelkezve védenék otthonaikat a Kaposfüreden élőknek. 
Kaposváron több ponton új térmegfigyelő kamerák kerültek kihelyezésre. Kapitány úr és  
Tanácsnok Úr megbeszélték, ha pályázati lehetőség lesz kamerák beszerzésére, a 
Településrészi Önkormányzat kíván élni a lehetőséggel. Kapitány Úr ígéretet tett arra 
vonatkozóan, hogy ebben az esetben támogatni fogja a testületet szakmai tanácsaival. 
A Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat megköszönte Kapitány Úr szíves 
tájékoztatását és részvételét az ülésen. 
 
44/2015. (XII.1.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata meghallgatta Dr. 
Heffer Attila rendőr alezredes beszámolóját, a beszámolót egyhangúan elfogadta. 
 
Szavazati arány a rendelet módosításra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Felelős:   Nagy Attila elnök 
Közreműködik:  Dr. Heffer Attila r.alezredes 
Határidő:   azonnal 
 
Az előterjesztőt képviselő Sárdi Zoltánné köznevelési referens szóbeli kiegészítést adott 
arról, hogy a 2016/2017 tanévben ugyanannyi gyermekkel kalkuláltak, mint az ezt megelőző  
évben, tehát még nem következik be drasztikus csökkenés a Kaposfúredi óvoda létszámában. 
Tanácsnok Úr tájékoztatást adott arról, hogy felvették a kapcsolatot Magyaregres  
polgármesterével és tárgyalást tartottak a jövőbeli megoldásokról, azokról a megoldásokról 
melyek közelebb hoznák a két települést a gyermekek érdekében. Hiszen Kaposfüred 
egészséges környezetben várja az óvodás, illetve kisiskolás gyermekeket. Tanácsnok Úr az 
óvoda által készített bemutatkozó levelet adott át polgármester úrnak, mely az érintett 
magyaregresi lakosok számára kiosztásra került. 
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Szentgyörgyiné Lőrincz aranka tagóvoda vezetője megköszönte az óvoda udvarán 
megvalósult térkövezést Kaposvár MJV Önkormányzatának. 
 
45/2015. (XII.1.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2016/2017-es nevelési évben indítható 
óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló 
előterjesztést, a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 
Határidő:   azonnal 
 
Az előterjesztőt képviselő Gyönyörű Zsoltné pénzügyi munkatárs az előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítést nem fűzött. 
A képviselők kérdést nem tettek fel, javaslat nem hangzott el. 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, 
hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I-III.  
negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatait és rendelet tervezetét a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
46/2015. (XII.1.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést, a határozati 
javaslatot és a rendelet módosítást elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány:     4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Szavazati arány a rendelet módosításra:  4 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 
 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:   azonnal 
 
Több napirendi pont, kérdés és hozzászólás nem lévén a Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzat elnöke az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 
  Nagy Attila. Kisné Mráv Marianna  
          elnök          képviselő 
  jegyzőkönyv-hitelesítő 


