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 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2020. január 21-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, kiemelve a mai ülésre külön meghívott Turnai Károlyt, 
a Kaposvári Közlekedési Zrt. nemrégiben kinevezett vezérigazgatóját, valamint a Hivatal 
munkatársait. Köszöntötte a helyi lakosokat, akik menetrend módosítás ügyében jelentek meg 
az ülésen. Köszönetet mondott az érintetteknek a decemberi és januári rendezvényeken 
(Adventi Gyertyagyújtás, Idősek Karácsonya, Három királyok túra) történő aktív részvételért 
és azok sikeres lebonyolításában nyújtott segítségért, valamint külön köszönetét fejezte ki az 
MH. 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred parancsnokának, hogy biztosították a tea és 
bor elkészítéséhez szükséges gulyáságyút és a katonai sátrat a Három királyok túrára. 
Megköszönte Varga Jánosnak, a Benedek Elek Tagiskola igazgatójának, hogy lehetőséget adott 
az iskola használatára a rendezvényekhez. 
 
Nagy Attila tanácsnok a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület tagjai közül az ülés 
kezdetekor 4 fő van jelen így a településrészi önkormányzat ülése határozatképes. Megkérdezte 
a jelenlévőket, hogy a kiküldött napirendeken kívül van-e más napirend tárgyalására javaslat. 
Mivel további javaslat nem hangzott el, a településrészi önkormányzat az ülés meghívójában 
jelzett napirendről az alábbi határozatot hozta: 
 

1/2020. (I.21.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az ülés napirendi 
pontjait elfogadta. (A meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 

Szavazati arány: 4 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

NAPIREND 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi 
költségvetéséről 

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

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzata 2020. évi munkatervéről 
Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 

 Közreműködik: Vörös Katalin titkár 
 

3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi 
költségvetéséről 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

Az előterjesztőt képviselő Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető az előterjesztéshez 
szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a költségvetés tartalmazza a Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzat 2.400 eFt-os részönkormányzati keretösszegét. 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 

Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy a folyamatban lévő beruházások várhatóan egy későbbi 
költségvetési anyagban, az áthúzódó kifizetésekben fog szerepelni. 
 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
szóló előterjesztést, rendelet tervezetét és határozati javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
2/2020. (I.21.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést, rendelet-tervezetet, valamint a 
határozati javaslatait és elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre és a határozati javaslatokra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi 

Önkormányzata 2020. évi munkatervéről 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv is tartalmazza.) 

Nagy Attila tanácsnok az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 

A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat 
2020. évi munkatervéről szóló előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
3/2020. (I.21.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat 2020. évi munkatervéről szóló előterjesztést és 
elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy a kaposfüredi lakosok menetrend módosítást 
szeretnének kezdeményezni, majd felkérte Turnai Károlyt a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 
vezérigazgatóját, tájékoztassa a megjelenteket a lehetőségekről. 
 
Turnai Károly tájékoztatta a résztvevőket, hogy ez egy közszolgálati cég, de egyben gazdasági 
társaság, melynek finanszírozója az Önkormányzat. Ezzel arra utalt, hogy csak gazdaságilag 
nagyon megalapozott menetrend módosításokat támogathatnak. Megfogalmazta a helyiek 
kérését, miszerint a 11-es busz is járjon a 11Y-os járat vonalán, azaz az Állomás utca irányába 
is, mivel most gyalog kell megtenni ezt a szakaszt és ez időben és távolságban is nagyon sok. 
Egy térkép bemutatásával illusztrálta, hogy ez plusz 3,4 km-es többletet jelent a 11-es busz 
jelenlegi útvonalához képest. Ez 38 buszjáratot érint, ami 8000 km. Ez a plusz szakasz kb. 100 
házat érint, ahol a lakosoknak csak egy része használja a tömegközlekedést. A 700 Ft/km-es 
többletköltséggel számolva 3M bevétellel szemben 5,6M a kiadás. A különbözet 2,6M Ft, 
melyre nincs várható finanszírozás. Javasolta, hogy egy tesztidőszakkal mérjék fel a 
kihasználtságot és annak értékelését követően az esetleges módosítás bevezetését. 
 
Nagy Attila tanácsnok megköszönte a részletes tájékoztatót kiegészítve azzal, hogy a jutai 
hegy lakóközössége is emelné az utasszámot. Majd kérte a megjelent lakosokat, tegyék fel 
kérdéseiket, illetve mondják el véleményüket. 
 
Kálmán Béláné kaposfüredi lakos elmondta, hogy neki munkaidő módosítást kell kérni a 
munkahelyén, mivel nincsenek olyan járatok, ami megfelelne neki. Véleménye szerint ne 
minden járat tegye meg a plusz utat, csak amelyek alátámaszthatók utasszám emelkedéssel.  
 
Turnai Károly vezérigazgató javaslatot kért mely járatokat szeretnék módosítani.  
 
Walter István kaposfüredi lakos elmondta, hogy amíg 11-es járatból 3 indul, addig a 11Y-
osból csak egy. Véleménye szerint félórás időközönként menjen arra a 11-es járat. Ez 
környezetvédelmi szempontból is kiemelt fontosságú lenne.  
 
Turnai Károly vezérigazgató elmondta, hogy a rendszer pókhálóként működik. Ha az egyik 
vonalon plusz járatokat indítanak, az egy másik vonalon járatszám csökkentését vonhatja maga 
után. 
 
Kálmán Béláné javaslata szerint 8.20 és 10.20 között menjen az Állomás utca felé egy 11-es 
járat, illetve egy 17.10-kor.  
 
Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a résztvevőket, hogy kb. másfél éven belül új autóút fog 
épülni, ami várhatóan nehezíteni fogja a gyalogos közlekedést.  
 
Turnai Károly vezérigazgató elmondta, hogy alapvetően a tömegközlekedést nem egyéni 
igényekre fejlesztették ki, így nem könnyű a módosítást minden igénynek megfelelően 
kialakítani.  
 
Lábodi Miklós bizottsági tag javasolta, hogy meg kellene szüntetni az egymáshoz közeli 
járatokat és csak néhány busznak kellene körjáratot menni. Így a 11Y-os járat ritkulhatna, 
amivel kompenzálható lehetne a többletköltség.  
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Turnai Károly vezérigazgató elmondta, hogy megvizsgálják a javaslatokat és utánanéznek, 
hogy lehet-e járatot ritkítani, illetve keresnek megoldást a problémára. 
 
Nagy Attila tanácsnok megköszönte Vezérigazgató úr részvételét és a részletes tájékoztatást. 
 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy nagyon sok panasz érkezett a Kaposfüredi úton lévő 
hársfák állapotára, így a testület javasolta, hogy kérjék fel a Városgondnokságot, hogy 
vizsgálják felül az alábbi házak előtt lévő hársfák állapotát az ott lakók segítségét kérve.  

- Kaposfüredi út 173. (iskola előtt); 196.; 209.; 216.; 218.; 220.; 234.  
Amennyiben nem indokolt a kivágás, úgy gondoskodjanak a fák metszéséről, ezenkívül a 
levelek összetakarításáról. Továbbá kérte, hogy gondoskodjanak a Kaposfüredi út 150. sz. előtt 
lévő fenyőfa metszéséről, amely már körbeöleli a villanyvezetéket. Az Orgona téri szökőkútnál 
két fenyőfa áll, melyek közül az egyiket az E.ON megmetszett, kérte, hogy a másikon is 
végezzék el a metszést, mert hamarosan ketté fog törni. Továbbá az Ibolya u. 2. számú ház előtt 
van egy japán szilvafa, ami el van száradva, így annak kivágása is szükségessé vált. 
Felkérte a Városgondnokságot, hogy az Orgona utcai parkolónál a COOP Áruház és az orvosi 
rendelők előtt gondoskodjanak az esővíz elvezető csatornák tisztításáról. 
 Felelős :  Herczeg Attila városgondnokság-vezető 
 Határidő: 2020. február 18. 
 
Nagy Attila tanácsnok a Három királyok túra kapcsán megköszönte a szőlősgazdáknak az 
áldozatos munkát, mellyel több száz túrázót szolgáltak ki pincéiknél. A nekik szánt vacsora 
pontos időpontjának meghatározása még megbeszélésre kerül. Kérte Kisné Mráv Marianna 
bizottsági tagot, hogy a regisztráció során összegyűlt csokoládékat ossza 2x100-as, 1x50-es 
csomagba, a maradékot pedig három felé.  
 
Nagy Attila tanácsnok, Lábodi Miklós bizottsági tag javaslatára megbízta a 
Városgondokságot, hogy végezzék el a Szőlőhegyen lévő Kőkereszt utca kátyúmentesítését.    
 Felelős :  Herczeg Attila városgondnokság-vezető 
 Határidő: 2020. február 18. 
 
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 


