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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2017. február 14-én a Kaposfüredi Művelődési Házban - Kaposvár, Kaposfüredi út 172. szám 
alatt – megtartott 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, a hivatal munkatársait, valamint dr. Heffer Attila városi 
rendőrkapitányt.  

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 javasolta, hogy vegyék napirendre az 1. sz. választókerület közbiztonságáról szóló 
beszámolót, tájékoztatót.  
 
A településrészi önkormányzat az ülés meghívójában jelzett napirendről valamint a helyszínen 
felvett napirendről az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2017. (II.14.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az ülés napirendi 
pontjait a Beszámoló az 1. sz. választókerület közbiztonságáról szóló 2. napirendi ponttal 
kiegészítve, elfogadta. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
NAPIREND 
 
KMJV Közgyűlésének 2017. február 23-i ülésén szereplő napirend: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról 
    
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2. Beszámoló az 1. számú választókerület közbiztonságáról (szóbeli) 

Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
Közreműködik: dr. Heffer Attila városi rendőrkapitány 
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3. Egyéb 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 
 
Az előterjesztőt képviselő Gyönyörű Zsoltné pénzügyi munkatárs az előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítést nem fűzött. 
Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a képviselőket a költségvetés módosításában szereplő 
Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatot érintő változásokról.  
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének módosításáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatait és rendelet tervezetét a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 

 
7/2017. (II.14.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztést és a rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a 
Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Szavazati arány a határozati javaslatokra:  4 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

 
2. Beszámoló az 1. sz. választókerület közbiztonságáról  
 
Dr. Heffer Attila rendőrkapitány beszámolójában elmondta, hogy 2015. évről 2016. évre a 
városban nagymértékben csökkent a bűncselekmények száma. Kaposfüreden 2016. év elején 
még többször előfordultak, de az év második felére egyre kevesebb lett, majd meg is szűntek. 
A kábítószer terjesztők és fogyasztók - mint a város minden területén, főleg az iskolák 
környékén – ebben a városrészben is fellelhetők. A garázdaság, testi sértés legfőképp a belváros 
szórakoztató negyedében, a Noszlopy G. utcában fordul elő. Tájékoztatást adott arról, hogy a 
Belügyminisztérium önkormányzatok körében történő felmérésében Kaposvár 5 pontból 4,26-
ot ért el, ami a Megyei Jogú Városokra leszűkítve a bűncselekmények tekintetében a 4. legjobb 
helyen szerepel.  
 
Lábodi Miklós részönkormányzati tag arról érdeklődött, hogy mikor várható térfigyelő 
kamerák kihelyezése a városrészben. 
Dr. Heffer Attila rendőrkapitány elmondta, hogy amennyiben az Önkormányzat biztosít 
anyagi forrást, abban az esetben itt is tervezik bővíteni a kamerák számát.  
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Nagy Attila tanácsnok a kábítószer terjesztésével kapcsolatban említette rendőrkapitány úrnak, 
hogy szülői bejelentések alapján kiemelt figyelmet kellene fordítani a Kinizsi Lakótelepi 
Tagiskola környékére.  
Dr. Heffer Attila rendőrkapitány ígéretet tett arra, hogy drogprevenciós programjukkal 
felkeresik az iskolát lehetőséget teremtve arra, hogy a szülőket, gyerekeket tájékoztassák a 
kábítószer felismeréséről és káros hatásairól. 
Lábodi Miklós részönkormányzati tag az illegális hulladék-lerakás, illetve az utcanév táblák 
rongálásának felderítéséről érdeklődött. 
Dr. Heffer Attila rendőrkapitány javasolta, hogy egyeztessenek a Városgondnoksággal 
vadkamerák kihelyezése ügyében. 
 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatnak javasolta dr. Heffer 
Attila városi rendőrkapitány 1. sz. választókerület közbiztonságáról szóló beszámolójának 
elfogadását.  
 
8/2017. (II.14.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata elfogadta dr. Heffer 
Attila városi rendőrkapitány 1. sz. választókerület közbiztonságáról szóló beszámolóját.  
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

4. Egyéb 
 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 
közterület karbantartásra 100.000 Ft-ot fordítsanak. 
 
9/2017. (II.14.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
közterület karbantartásra 100.000 Ft-ot fordít. A támogatást kéri az Együd Árpád Kulturális 
Központ részére utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. március 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
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 


