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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 
 

JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2015. november 3-án a Kaposfüredi Művelődési Házban - Kaposvár, Kaposfüredi út 172. 
szám alatt – megtartott rendkívüli 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.  

Nagy Attila a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület tagjai közül az ülés  
kezdetekor 4 fő jelen van, így a településrészi önkormányzat ülése határozatképes. 

Nagy Attila a jegyzőkönyv vezetésére felkérte Kardos Beátát. 

Nagy Attila tanácsnok ismertette a rendkívüli ülés összehívásának okát, melyet az előttünk 
álló ünnepi időszak költségvetésének áttekintése miatt hívott össze. 

Tanácsnok Úr beszámolt a Füredi úton lévő szertár-raktár felújításának befejezéséről, mely 
épületben ablakcsere is történt köszönhetően Kaposvár Megyei Jogú Városának. 

Ezentúl tájékoztatta a településrészi önkormányzatot, hogy az orvosi rendelő előtt elkészült a 
kerékpár tároló kivitelezése, az üzembe helyezése megtörtént.  

Az ünnepi időszak Advent első vasárnapjával kezdődik, a településrészi önkormányzat 
Kaposfüred főterén Adventi Gyertyagyújtást szervez, melyre az alábbi határozattal kíván 
forrást biztosítani. 
 
40/2015. (XI.3.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, 
hogy az Adventi Gyertyagyújtásra 40.000 Ft-ot fordít, a program 2015. november 29-én 
16:30-kor kerül megrendezésre. A támogatást kéri az Együd Árpád Művelődési Központ 
részére utalni. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Felelős: Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő: 2015. november 27. 
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A településrészi önkormányzat minden évben szervez karácsonyi ünnepséget az idős lakosság 
részére, amely rendezvényre az alábbi határozattal kíván forrást biztosítani. 
  
41/2015. (XI.3.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, 
hogy az Idősek Karácsonya rendezvényre 250.000 Ft-ot fordít, a program 2015. december 19-
én 16:00-kor kerül megrendezésre. A támogatást kéri az Együd Árpád Művelődési Központ 
részére utalni. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Felelős: Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő: 2015. november 27. 
 
Kaposfüred településrész életében fontos esemény a Három királyok túra, melyre minden 
évben egyre nagyobb az érdeklődés. Amely érdeklődés egy felől örömöt jelent a 
településrészi önkormányzatnak, más felől több felelősséget, illetve szervezést igényel tőlük. 
Az alábbi határozattal kívánnak forrást biztosítani a Három királyok túrára. 
 
42/2015. (XI.3.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, 
hogy a Három királyok túra 200.000 Ft-ot fordít, a program 2016. január 9-én kerül 
megrendezésre. A támogatást kéri az Együd Árpád Művelődési Központ részére utalni. 
 
Szavazati arány a rendelet módosításra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Felelős: Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő: 2015. november 27. 
 
 
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 
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