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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉS RÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzatának 2015. január 14. napján 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 
Dér Tamás alpolgármestert, a képviselőket, a meghívott vendégeket és a hivatal 
munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület tagjai közül az ülés 
kezdetekor 4 fő jelen van, így a településrészi önkormányzat ülése határozatképes. 

Javasolta a településrészi önkormányzati képviselőknek, hogy a meghívóban jelzett 
napirendet azzal a kiegészítéssel fogadják el, hogy felveszik a napirendi pontok közé a 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A településrészi önkormányzat az ülés meghívójában jelzett napirendről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1/2015. (I.14.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az ülés 
napirendi pontjait elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy felvette a napirendi pontok 
közé: 

- Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetéséről 

. 
 
Szavazati arány: 4 igen 
   0 tartózkodás 
   0 nem 
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NAPIREND 
 

1. Előterjesztés Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetéséről 
 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Előterjesztés a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat munkatervéről 

 
Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna titkár 
 

3. Településrészi önkormányzati tájékoztató, egyéb feladatok 
 
Előterjesztő: Nagy Attila tanácsnok 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi 

költségvetéséről 
 
Nagy Attila tanácsnok:  
Kaposvár 2015. évi költségvetési tervezetében olyan Kaposfüredet érintő feladatok 
megoldására is terveztek forrást, melyek több éve jelentenek az itt élők számára 
gondot.  
A költségvetési tervezet tartalmazza a Szőlőhegyi utcát teherforgalomtól mentesítő 
elkerülő út tervezésének költségét. 
A használaton kívüli, leromlott állapotú tejfelvásárló épület raktárrá alakításának 
forrása is szerepel a tervezetben. 
A költségvetés egészéről elmondható, hogy kiegyensúlyozott, és biztos alapot jelent a 
város előttünk álló évének feladatainak megvalósításához. 
Dér Tamás alpolgármester hozzászólásában megerősítette, hogy a költségvetés 
stabil, megbízható, melyben nincs hiány tervezve. 
A településrészi önkormányzat a tavalyi költségvetéssel számolhat, de ezzel jó l 
gazdálkodva, erősítve a város vezetésével való együttműködést még hatékonyabb 
működés érhető el. Céljaink megvalósításához jelentős pályázati forrás bevonásával is 
számol a városvezetés. 
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Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
indítványozza, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztés határozati javaslatait és rendelet tervezetét a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
2/2015. (I.14.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló előterjesztés 
határozati javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 4 igen 
   0 tartózkodás 
   0 nem 
 
3/2015. (I.14.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló előterjesztés 
rendelet-tervezetét a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 4 igen 
   0 tartózkodás 

0 nem 
 
2. Előterjesztés a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat munkatervéről 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés illetve vélemény nem 
hangzik el.  
Nagy Attila tanácsnok az előterjesztés határozati javaslatát  elfogadásra javasolja. 
 
4/2015. (I.14.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, 
hogy a 2015. évi munkatervéről szóló előterjesztés határozati javaslatát elfogadja. 
 
Szavazati arány: 4 igen 
   0 tartózkodás 

0 nem 
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3. Településrészi önkormányzati tájékoztató, egyéb feladatok 
 

Az elmúlt időszak programjainak megvalósításáról Nagy Attila tanácsnok elismeréssel 
szólt, és megköszönte a szervezők munkáját. Az eső ellenére sokan vettek részt az 
adventi gyertyagyújtáson, melyen a Benedek Elek Tagiskola tanulói adtak szép 
műsort.  
Meghitt hangulatú volt a füredi idősek számára rendezett karácsonyi műsor és vacsora.  
A januári Három Királyok túrán több mint hatszázan vettek részt.  
A takarékos gazdálkodás és a szervezők hatékony munkájának köszönhetően a 
rendezvények az előzetesen becsült költségeknél kisebb ráfordítással valósultak meg, 
így a források átcsoportosításával nagyobb lehetőség nyílik Kaposfüred 
közterületeinek karbantartására, csinosítására. 
Nagy Attila tanácsnok javasolta képviselőtársainak, hogy a rendezvények 
megvalósítására jóváhagyott támogatásból fennmaradt összegeket a a közterület 
karbantartására és parkosítására szavazzák meg, s az alábbi határozati javaslatokat 
terjesztette elő: 
A javaslatot Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata 
elfogadta és az alábbi szóban előterjesztett határozati javaslatokat szavazta meg: 
 
5/2015. (I.14.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, 
hogy a 37/2014 (IX.25.) határozatával a Kaposfüredi Idősek Adventje program 
megvalósítására jóváhagyott támogatásból 150 253 Ft-ot a közterület karbantartására 
és parkosítására használjon fel az Együd Árpád Kulturális Központ. A támogatás 
felhasználásról szóló elszámolás határideje 2015. szeptember 30-ra módosul. 
 
Szavazati arány: 4 igen 
   0 tartózkodás 
   0 nem 
 
6/2015. (I.14.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, 
hogy a 38/2014 (IX.25.) határozatával a kaposfüredi adventi gyertyagyújtás 
megvalósítására jóváhagyott támogatásból 8 598 Ft-ot a közterület karbantartására és 
parkosítására használjon fel az Együd Árpád Kulturális Központ. A támogatás 
felhasználásról szóló elszámolás határideje 2015. szeptember 30-ra módosul. 
 

Szavazati arány: 4 igen 
   0 tartózkodás 
   0 nem 
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7/2015. (I.14.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, 
hogy a 39/2014 (IX.25.) határozatával a „Három királyok túra” megvalósítására 
jóváhagyott támogatásból 32 096 Ft-ot a közterület karbantartására és parkosítására 
használjon fel az Együd Árpád Kulturális Központ. A támogatás felhasználásról szóló 
elszámolás határideje 2015. szeptember 30-ra módosul. 
 
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  
          e lnök          képviselő 
  jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


