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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2020. február 18-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 
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. 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 
(2. számú melléklet) jelzett napirendről az alábbi határozatot hozta: 
 
4/2020. (II.18.) 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 2019. 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 2019. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

Az előterjesztőt képviselő Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető az előterjesztéshez 
szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a költségvetési rendelet módosítása többek közt a 
korábbi döntések átvezetését tartalmazza.  
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Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a résztvevőket, hogy ez a kaposfüredi településrészt mely 
területeken érinti.  
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat 2019. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról szóló előterjesztést, rendelet tervezetét és határozati javaslatait a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
5/2020. (II.18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról 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. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
 
Nagy Attila tanácsnok felkérte dr. Heffer Attila városi rendőrkapitányt, hogy mondja el a 
2019-es évről szóló beszámolóját. 
 
Dr. Heffer Attila városi rendőrkapitány köszöntötte a megjelenteket, majd tájékoztatásul 
elmondta, hogy a Városi Rendőrkapitánysághoz 78 település tartozik kb. 120e fős 
lakosságszámmal, mely munkát a kaposvári kapitányságon kívül 5 rendőrőrs lát el. Évről-évre 
jobb a kaposfüredi településrész bűnügyi statisztikája. Csökkent a lakásbetörések száma, a 
garázdaságból adódó bűncselekmények viszont még mindig gyakoriak, de a felderítésük 100 
%-os. A városszerte kihelyezett kameráknak köszönhetően a 10 évvel ezelőtti 3-4000 
lakásbetörés, most kb. 50-re csökkent, sokat emelkedett a felderítési arány.  
Közlekedésrendészeti szempontból a gyorshajtás a leggyakoribb elkövetés, második helyen az 
elsőbbség meg nem adása szerepel, majd az ittas járművezetés. Mivel a kerékpárosoknak 
megengedett az alkoholfogyasztás és a rendőr belátására van bízva ennek megítélése, így ebből 
gyakran vannak konfliktusok. A balesetek száma emelkedett, de a halálos kimenetelű balesetek 
száma csökkent.  
Bűn- és balesetmegelőzéssel kapcsolatos foglalkozásokat számos iskolában tartanak, 
amennyiben igény van rá, a kaposfüredi iskolába és óvodába is szívesen elmennek.  
Kaposfüredet érintően a 2019-es évben 10 bűnügyi esemény történt, melyből volt Internetes 
csalás, mely országos problémaként is jelentkezik. Felhívta a figyelmet ezek veszélyeire. 
Történt családon belüli lopás, zaklatás üzleti partnerek között, illetve a temetőben 6 fát öntöttek 
le gázolajjal, valamint közlekedési baleset az Állomás utcai sorompónál.  
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a körzeti megbízott elhelyezkedett a készenléti 
rendőrséghez, de lesz újabb jelölt, akit be fog mutatni a helyeiknek.  
Szintén állandó problémaként merül fel a Szőlőhegyi út közlekedési stílusa, ahol 30 km/h a 
megengedett sebesség, de nem tartják be a járművezetők, ennek ellenőrzése érdekében többször 
állítanak ki civil sebességmérő autót. Ezen az útszakaszon a sáros mezőgazdasági gépek is 
gondot okoznak, mivel nem takarítják le maguk után az útburkolatot.  
 
Nagy Attila tanácsnok megköszönte a beszámolót, majd kiegészítésként elmondta, hogy a 
Szőlőhegyi út problémáját ő is megtapasztalta.  
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- Kérdések – 

Lábodi Miklós külső bizottsági tag érdeklődött arról, hogy vannak-e információk a 
miniszterelnök illegális hulladéklerakók megszüntetése iránti intézkedése ügyében. Továbbá 
megkérdezte, hogy Kaposfüredre helyeznek-e még ki köztéri kamerákat. 
 
Dr. Heffer Attila városi rendőrkapitány elmondta, hogy Borhi Zsombor alpolgármesterrel 
már folynak az egyeztetések az illegális hulladéklerakókkal kapcsolatos terv kidolgozását 
illetően. A köztéri kamerákkal kapcsolatban egyelőre csak annyit tudott mondani 
tájékoztatásul, hogy tervben van, és reméli, hogy a közeljövőben sor kerül rá. Jelenleg a város 
500 M Ft-nál tart a köztéri kamerák költségét illetően, és ahol romlik a közbiztonság, a 
Belügyminisztérium oda helyez ki újabbakat. 
 
Dittrich Rezső és Balogh László kaposfüredi lakosok arról érdeklődtek, hogy az Állomás 
utcában várható-e valamilyen forgalom lassítására alkalmas készülék kihelyezése. Javasolták a 
sebességmérő készüléket. Véleményük szerint a tervezett felüljáró tovább fogja gyorsítani az 
arra közlekedő gépjárművek sebességét.  
 
Dr. Heffer Attila városi rendőrkapitány elmondta, hogy szeretnének eleget tenni 
sebességmérő kihelyezésére vonatkozó kérésnek.  
 
Varga Józsefné a nyugdíjas klub elnöke érdeklődött arról, hogy mit lehetne tenni a temetőben 
lévő fák gázolajjal való kiírtása ügyében.  
 
Dr. Heffer Attila városi rendőrkapitány javasolta, hogy temetkezési vállalattal kellene 
egyeztetni, esetleg ők tudnak segíteni kamerát kihelyezésében.  
 
Szentgyörgyiné Lőrincz Aranka tagóvoda-vezető és Varga János tagiskola igazgató 
szeretné igényelni a rendőrkapitány által ajánlott rendőrségi programot az óvodások és az 
iskolások részére. 
 
Dr. Heffer Attila városi rendőrkapitány kérte, hogy minél előbb adják le jelentkezésüket, 
mivel sok iskola és óvoda igényt tart a programra.  
 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy a május 23-i Gyermeknapra is – a szeretnék kérni a 
részvételt.  
 
Dittrich Rezső kaposfüredi lakos javaslatára Nagy Attila tanácsnok kérte a Műszaki és 
Pályázati Igazgatóságot, hogy vizsgálják felül, van-e lehetőség Kaposfüreden az Állomás 
utcában lévő rossz állapotú buszmegállót korszerűbbé átalakítani.    
  
Dittrich Rezső és Balogh László kaposfüredi lakosok elmondták, hogy az Állomás utca 
járdája gazos, sok a szemét az árkokban, a lemetszett faágak nincsenek összeszedve, és vannak 
olyan háztulajdonosok, akik nem tarják rendben a házuk előtti területet.  
 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy várhatóan fel lesz számolva az említett járdaszakasz 
az új felüljáró kiépítése miatt, de addig utánanéz és intézkedik a terület tisztításának 
lehetőségéről.  
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Nagy Attila tanácsnok Kisné Mráv Marianna külső bizottsági tag javaslatára kérte a 
Műszaki és Pályázati Igazgatóságot, nézzenek utána és intézkedjenek a 67-es út új 
körforgalmánál a közvilágítási lámpa javításáról. 
 
Nagy Attila tanácsnok kezdeményezi a Gazdasági Igazgatóság felé, hogy a közterület 
karbantartásra elfogadott 27/2019. (V.28.) számú határozat elszámolási határidejét 2020. 
augusztus 31-i határidőre módosítsa. A testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
 
6/2020. (II.18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata kezdeményezi a 
Gazdasági Igazgatóság felé, hogy a közterület karbantartásra elfogadott 27/2019. (V.28.) számú 
határozat elszámolási határidejét 2020. augusztus 31-i határidőre módosítsa. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2020. augusztus 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen   0 tartózkodás   0 nem 
 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy a Kaposfüredi Művelődési Házba salgó polcok 
vásárlására van szükség, melyhez a Településrészi Önkormányzat, keretéből 31.000 Ft 
támogatást biztosít az alábbi határozat szerint. 
 
7/2020. (II.18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, hogy 
részönkormányzati keretéből a Kaposfüredi Művelődési Házba salgó polcok vásárlásához 
31.000 Ft támogatást biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2020. március 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen   0 tartózkodás   0 nem 

 
A nyugdíjas lakosság körében népszerű egyesület munkájának támogatásaként rendezvényei 
lebonyolításához 70.000 Ft támogatás elfogadását terjeszti a testület elé. A Településrészi 
Önkormányzat testülete az alábbi határozatot hozta. 
 
8/2020. (II.18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, hogy a 
Nyugdíjasok Kaposvár – Kaposfüredi Egyesületének rendezvényei lebonyolításához a 
részönkormányzati keretéből 70.000 Ft támogatást biztosít. A támogatást a Nyugdíjasok 
Kaposvár – Kaposfüredi Egyesületének számlájára kéri átutalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2020. március 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen    0 tartózkodás   0 nem 
 



 
5 

 

Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 
az előző évekhez hasonlóan támogassa a Településrészi Önkormányzat testülete a 
településrészen található intézményeket, egyesületeket, melyek munkájukkal emelik a 
településrész színvonalát, köztük a Kaposfüredi Tagóvodát is, ahol eszközök beszerzésére, 
programok lebonyolítására 50.000 Ft-ra volna szükség. A testület az alábbi határozattal fogadta 
el a javaslatot.  
 
9/2020. (II.18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
a Kaposfüredi Tagóvoda részére eszközök beszerzéséhez, programok lebonyolításához 50.000 
Ft támogatást biztosít, amelyet kér a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda részére utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2020. március 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen    0 tartózkodás   0 nem 
 
Szentgyörgyiné Lőrincz Aranka tagóvoda-vezető elmondta, hogy mivel az óvodának 2021-
ben lesz az évfordulója, annak megszervezéséhez és lebonyolításához jövő évben több 
támogatást szeretnének kérni.  
 
Idén is folytatódik az a kezdeményezés, miszerint a Kaposvári Tankerületi Központ 
közreműködésével és támogatásával lecserélik a Benedek Elek Tagiskola tornacsarnokában 
lévő elhasználódott székeket, akik előzetesen ígéretet tettek arra, hogy hozzájárulnak a 
költségekhez. A felkérés írásban fog megtörténni. A Településrészi Önkormányzat 60.000 Ft 
támogatás elfogadását javasolja az alábbi határozattal.  
 
10/2020. (II.18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, hogy 
részönkormányzati keretéből a kaposfüredi Benedek Elek Tagiskola tornacsarnokába székek 
vásárlásához 60.000 Ft támogatást biztosít. A támogatást kéri a Kaposvári Tankerületi Központ 
számlájára utalni.  
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balog Beáta igazgató 
Határidő:  2020. március 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen    0 tartózkodás   0 nem 
 
Nagy Attila tanácsnok javaslatot tett arra, hogy a testület támogassa a Kaposfüred Sport Club 
kérését, miszerint hozzájárulást kérnek a minden évben megrendezendő Balázs Gyula 
emléktorna szervezéséhez. A testület 70.000 Ft-os összegben egyezett meg a támogatás 
mértékét illetően. A testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
 
11/2020. (II.18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
a Kaposfüred Sport Club részére a Balázs Gyula emléktorna megszervezéséhez 70.000 Ft 
támogatást biztosít, melyet kér az Kaposfüred Sport Club számlájára utalni.  
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Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2020. március 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen    0 tartózkodás   0 nem 
 
A lakosság összetartására szervezett rendezvényekben kiemelkedő szerepet vállal a 
Kaposfüredi Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület, mely ebben az évben is megszervezi a 
hagyományokhoz híven a májusi gyermeknapi rendezvényt, melyhez 50.000 Ft támogatást 
javasol a testület elé. A testület az alábbi határozatot hozta.  
 
12/2020. (II.18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
részönkormányzati keretéből a Kaposfüredi Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület májusi 
gyermeknapi rendezvényhez 50.000 Ft támogatást biztosít, melyet kér a Kaposfüredi Sport és 
Kulturális Közhasznú Egyesület számlájára utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2020. március 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen    0 tartózkodás   0 nem 
 
Lábodi Miklós külső bizottsági tag elmondta, hogy szükségesnek tartja a Szőlőhegyi út 
mielőbbi rendbetételét, illetve a volt Hikádi üzlet előtti beszakadt járda javítását.  
 
Nagy Attila tanácsnok válaszában elmondta, hogy már megkezdte az egyeztetést a Műszaki 
és Pályázati Igazgatóság igazgatójával.  
 
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 


