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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉS RÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 
 

JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzatának 2015. február 17. 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 

képviselőket, a meghívott vendégeket és a hivatal munkatársait. A jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy a testület tagjai közül az ü lés kezdetekor 4 fő jelen van, így a 
településrészi önkormányzat ülése határozatképes. 

A településrészi önkormányzat az ülés meghívójában jelzett napirendről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
8/2015. (II.17.) 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 Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi  

költségvetési rendeletének módosításáról 
 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Településrészi önkormányzati tájékoztató, egyéb feladatok 
 
Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi  

költségvetési rendeletének módosításáról 
 
Az előterjesztőt képviselő Gyönyörű Zsoltné pénzügyi munkatársaz előterjesztéshez 
szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
A képviselők kérdést nem tettek fel, javaslat nem hangzott el. 

Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
indítványozza, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatait és 
rendelet tervezetét a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
9/2015. (II.17.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról szóló előterjesztést, és határozati javaslatát a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 4 igen 
   0 tartózkodás 
   0 nem 
 
10/2015. (II.17.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 4 igen 
   0 tartózkodás 
   0 nem 
 
3. Településrészi önkormányzati tájékoztató, egyéb feladatok 
 
Nagy Attila tanácsnok 2015-ben a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat előtt 
álló feladatok közös átgondolását kezdeményezte a részönkormányzat képviselőinek. 

A célok megvalósítására 1 600 000 Ft költségvetési forrás áll rendelkezésre. 
Az elmúlt években támogatott szervezetek, intézmények, rendezvények és a közterület 
fenntartása továbbra is prioritást élveznek.  
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2015-ben a temető biztonsági kamerákkal történő ellátása, illetve a rendezvények 
szervezését segítő összecsukható asztalok készíttetése jelentene nagyobb forrásigényt.  
A temető kamerákkal való felszerelése olyan jelentős költséggel jár, hogy csak a helyi 

lakosság közadakozásból és a részönkormányzat támogatásából együttesen lehet 
megvalósítani.  
 
Nagy Attila tanácsnok javasolta a Kaposfüreden alkotó művészek támogatását, mert az 
ő tevékenységük, kiállításaik is hozzájárulnak a helyi közösség erősítéséhez. 

A képviselőkkel egyetértésben az alábbi feladatok megvalósításának támogatására 
tettek javaslatot: 

• a kaposfüredi temető biztonsági kamerákkal történő ellátása; 

• 10 db összecsukható rendezvényasztal készíttetése; 

• a részönkormányzat számára kialakított raktár berendezése (polcok, egyéb 
tárolók beszerzése); 

• helyi intézmények, iskola és óvoda működésének, rendezvényeinek; 

• Kaposfüredi Sport és Kulturális Egyesület, Kaposfüredi  Foci Club, Nyugdíjas 
Egyesület működésének;  

• Kling József szobrászművész és Mester Béla festőművész munkásságának; 

• a Három királyok túra, Gyereknap, Káposztásnap, Torma Kálmán emléktorna, 
Adventi gyertyagyújtás, Idősek adventje rendezvények megszervezésének, 

• közterület karbantartása. 

 
A képviselők a célok támogatásáról a következő ülésen hoznak döntést. 
 
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 
 


