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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2018. február 13-án 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 és a hivatal munkatársait, majd elmondta, hogy az 
önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok napirendjei között szerepelni fog – meghívott 
vendégként – dr. Heffer Attila városi rendőrkapitány kaposfüredi településrészt érintő 
rendőrségi beszámolója. 
Nagy Attila a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület tagjai közül az ülés kezdetekor 
4 fő van jelen így a településrészi önkormányzat ülése határozatképes. 
A településrészi önkormányzat az ülés meghívójában jelzett napirendről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
4/2018. (II.13.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az ülés napirendi 
pontjait elfogadta. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

NAPIREND 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról 

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

2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 

 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

Az előterjesztőt képviselő Gyönyörű Zsoltné irodavezető az előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítést nem fűzött. 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
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Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat 2017. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról szóló előterjesztést, rendelet tervezetét és határozati javaslatait a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
5/2018. (II.13.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést, 
rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatait elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre és a határozati javaslatokra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 

 
Nagy Attila tanácsnok megköszönte az érintetteknek, hogy megtisztelték látogatásukkal 
Gerber András díszpolgárt, valamint ezúton is gratulált Závec Ernőnének „Kaposvár 
Szolgálatáért” átadott kitüntetéséhez. 
Závec Ernőné megköszönte a gratulációt, valamit hogy javasolták az elismerés odaítélésére.  
 
Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a megjelenteket, hogy várhatóan 2018. február 28-án 17.30 
órakora lakossági fórumot fognak tartani Szita Károly polgármester részvételével a kaposfüredi 
Szőlőhegyre vezető út építése ügyében.  
Javaslatot tett arra, hogy a részönkormányzat keretéből adjanak támogatást a Kaposvári 
Sporthorgász Egyesület részére, valamint a kaposfüredi szökőkút megvilágításának javítására.  
A januári ülésen elhangzottak alapján 2018. február 24. napján kerül sor a Három királyok túrán 
közreműködő szőlősgazdák megvendégelésére, melyhez kérte Závec Ernőnét, hogy készítsék 
el az itt kiosztásra kerülő okleveleket.  
 
Nagy Attila tanácsnok köszöntötte dr. Heffer Attila kaposvári rendőrkapitányt és felkérte 
mondja el a 2017-es évről szóló beszámolóját. 
 
Dr. Heffer Attila kaposvári rendőrkapitány elmondta, hogy évről-évre jobb a kaposfüredi 
településrész bűnügyi statisztikája. Többnyire csak személyes konfliktusok, nem pedig 
bűncselekmények igényeltek rendőri intézkedést, melyhez nagymértékben hozzájárult a körzeti 
megbízott folyamatos jelenléte, illetve a polgárőrség többszöri járőrözése is, akik nem helyi 
lakosok, így „ajándéknak” kell tekinteni megjelenésüket. Kiemelt problémaként említette meg 
az Internetes csalásokat, mely országos problémaként jelentkezik. Felhívta a figyelmet ezek 
veszélyeire.  

- Kérdések – 

Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy Kaposváron a Búzavirág u. 28-32. melletti garázssoron 
beköltöztek a hajléktalanok a nem használt, befejezetlen, magántulajdonban lévő garázsokba, 
ami problémát okoz az társasházak lakóinak.  
 
Dr. Heffer Attila elmondta, hogy elsődlegesen dr. Csillag Gábort, Kaposvár Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalának jegyzőjétől kell segítséget kérni, hogy keressék fel a fent 
említett garázsok tulajdonosait, és amennyiben ők is igényt tartanak rá, akkor kerülhet sor 
rendőri intézkedésre.  
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Dittrich Rezső, Állomás utcai lakos elmondta, hogy ebben az utcában, a körforgalomtól Juta 
irányában nagyon nagy a kamion forgalom, melyek amellett, hogy tönkreteszik az utat, 
életveszélyes sebességgel haladnak az útszakaszon. A falu kaposfüredi úti végén lévő 
sebességmérő készüléket át lehetne-e helyezni ebbe az utcába? 
 
Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta, hogy a sebességmérő készülék áthelyezésére már tettek 
kísérletet, de mivel a műszaki állapota is rossz, azt a tájékoztatást kapták a Műszaki és Pályázati 
Igazgatóságtól, hogy a javítás és az áthelyezés nagyon nagy költséggel járna.  
 
Dr. Heffer Attila ígéretet tett arra, hogy egyeztetve a rendőrség közlekedési osztályával, 
próbálnak megoldást találni a sebesség lassítása kapcsán felvetett problémára. 
 
Szabó István a rendőri jelenlétet hiányolja a kaposfüredi körforgalmaknál, melyek nagyon 
balesetveszélyesek.  
 
Stagl József, Repkény u. 36. sz. alatti lakos elmondta, hogy régen sokkal több volt 
Kaposfüreden a bűncselekmény, a besurranásos lopás, melyek a körzeti megbízott rendszeres 
jelenléte óta megszűntek és nagyobb lett a közbiztonság.  
 
Balogh László, Állomás u. 66. sz. alatti lakosnak szintén az Állomás utcai körforgalomtól Juta 
felől eső szakaszával, az ott közlekedő nagy kamionforgalommal és azok gyors sebességével 
volt problémája. Érdeklődött, hogy van-e lehetőség súlykorlátozó táblák kihelyezésére. 
 
Dr. Heffer Attila azt a tájékoztatást adta, hogy ebben az ügyben Herczeg Attilát, a 
Városgondnokság vezetőjét kell felkeresni, akik illetékesek a közlekedési táblák kihelyezésére.  
 
Varga Józsefné, Szőlőhegy utcai lakos azzal a kérdéssel fordult rendőrkapitány úrhoz, hogy 
lenne-e lehetőség az utcában gyakran közlekedő kamionokat - melyek az itt lévő telepre napi 
szinten szállítanak árut - ellenőrizni, mivel nem veszik figyelembe a 30 km/h-s 
sebességkorlátozást jelző táblát és balesetveszélyesen közlekednek.  
 
Dr. Heffer Attila ígéretet tett, hogy utánanéz milyen intézkedéseket lehetne tenni az ügy 
érdekében.  
 
Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a megjelenteket, hogy megkezdték az egyeztetéseket a 
Közterület-felügyelet vezetőjével a kamerák kihelyezése ügyében. Végül megköszönte Dr. 
Heffer Attila rendőrkapitány beszámolóját és a kérdésekre adott válaszait, valamint a lakosság 
részvételét és közreműködését.  
 
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 


