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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2016. április 19-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 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. 

A településrészi önkormányzat az ülés meghívójában jelzett napirendről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
9/2016. (IV.19.) 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 
KMJV Közgyűlésének 2016. április 28-i ülésén szereplő napirend: 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról 
   

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

2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról
     

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

Saját hatáskörben tárgyalandó napirend: 

 
3. Egyéb 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

pénzmaradvány elszámolásáról 
 
Az előterjesztőt képviselő Gyönyörű Zsoltné pénzügyi munkatárs az előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítést nem fűzött. 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, 
hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztést, 
határozati javaslatait és rendelet tervezetét a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 
10/2016. (IV.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztést és a rendelet-
tervezetet, valamint a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Szavazati arány a határozati javaslatokra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról
  
Az előterjesztőt képviselő Gyönyörű Zsoltné pénzügyi munkatárs az előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítést nem fűzött. 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, 
hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatait és rendelet tervezetét a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 
11/2016. (VI.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat 2016. évi költségvetési 
rendeletének módos ításáról szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet, valamint a határozati 
javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Szavazati arány a határozati javaslatokra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 



 

 
3 

 

3. Egyéb 
 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, 
hogy az előző évekhez hasonlóan támogassa a Településrészi Önkormányzat testülete a 
településrészen található intézményeket, egyesületeket, illetve művészeket, melyek 
kiemelkedő munkájukkal emelik a településrész színvonalát. 
Elsőként az oktatási intézmények kerültek megbeszélésre, melyek az előző évekhez hasonlóan 
50-50 ezer forint támogatásban részesülnek az alábbi határozatok szerint. 
 
12/2016. (VI.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, 
hogy a kaposfüredi Benedek Elek Tagiskola részére 50.000 Ft támogatást biztosít, amelyet 
kér a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
13/2016. (VI.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, 
hogy a Kaposfüredi Tagóvoda részére 50.000 Ft támogatást biztosít, amelyet kér a Kaposvári 
Humánszolgáltatási Gondnokság részére utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. május 15. 
 
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 gyermek rendezvényt, mely pünkösd idejére esik idén. A 
testület az alábbi határozattal 50 ezer forint támogatásban részesíti. 
 
14/2016. (VI.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, 
hogy részönkormányzati keretéből a Kaposfüredi Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület 
májusi gyermekrendezvényeihez 50.000 Ft támogatást biztosít, melyet kér a Sberbank által 
vezetett 14100110-35070849-02000000 számú számlájára utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 
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0 tartózkodás 
0 nem 

 
A nyugdíjas lakosság körében népszerű egyesület munkájának jutalmazása, ill.  
támogatásaként fellépő ruha vásárlására 50 ezer forintot biztosít a Településrészi 
Önkormányzat testülete az alábbi határozat szerint. 
 
15/2016. (VI.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, hogy a 
Nyugdíjasok Kaposvár – Kaposfüredi Egyesületének fellépő ruházat vásárlás céljára a 
részönkormányzati keretéből 50.000 Ft támogatást biztosít. A támogatást a Nyugdíjasok 
Kaposvár – Kaposfüredi Egyesületének az OTP Banknál vezetett 11743002-20205630 számú 
számlájára kéri átutalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
A Településrész művészeti életének meghatározó alakjait Kling József szobrászművész és 
Mester Béla festőművész támogatását terjesztette a testület elé Nagy Attila tanácsnok, hogy 
mint az volt a tavalyi esztendőben is, a művészek munkája, galériájuk fennmaradásának 
segítése végett a testület biztosítson számukra 30-30 ezer forint támogatást, melyet az alábbi 
határozatok szerint fogadott el a testület. 
 
16/2016. (VI.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, hogy 
részönkormányzati keretéből Kling József szobrászművész galériájának működéséhez, illetve 
anyagvásárláshoz 30.000 Ft támogatást biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális 
Központ számlájára utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
17/2016. (VI.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, hogy 
részönkormányzati keretéből Mester Béla festőművész galériájának működéséhez, illetve 
anyagvásárláshoz 30.000 Ft támogatást biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális 
Központ számlájára utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. május 15. 
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Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
A tavaszi munkák, illetve a zöld növényzet karbantartására Nagy Attila tanácsnok 200.000 
Ft összeget terjesztett a testület elé, melyet az alábbi határozat szerint fogadtak el. 
 
18/2016. (VI.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, 
hogy közterület karbantartásra (különösen eszközjavítás, üzemanyag-vásárlás) 200.000 Ft-ot 
fordít. A támogatást kéri az Együd Árpád Művelődési Központ részére utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok a Településrészi Önkormányzat által szervezni kívánt rendezvények 
eszköz igényére hívta fel a figyelmet, azon belül a sörpad szett szükségességére, melyet jól ki 
tudnának használni az eseményeken. Kérte a testületet, hogy határozatukkal erősítsék meg a 
szándékot 5 db sörpad szett vásárlására, melyre 150.000 Ft ráfordítás szükséges. A testület az 
alábbi határozattal elfogadta az előterjesztést. 
 
19/2016. (VI.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, 
hogy sörpad szett vásárlásra, melyet a rendezvények megtartásánál kívánnak használni,  
150.000 Ft-ot fordít. A támogatást kéri az Együd Árpád Művelődési Központ részére utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok lakossági bejelentésre hivatkozva kéri a testületet, hogy kérjék fel a 
Műszaki és Pályázati Igazgatóságot, hogy vizsgálja felül a Kaposfüredi út 180. számú 
lakóingatlan előtt található árok csapadékvíz elvezetését, melyhez a szükséges  
dokumentációkat a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. A testület az alábbi határozattal 
fogadta el a javaslatot. 
 
20/2016. (VI.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata felkéri a Műszaki 
és Pályázati Igazgatóságot, hogy a testület következő munkaterv szerinti ülésére adjon 
tájékoztatást a Kaposfüredi út 180. számú lakóingatlan előtt található árok csapadékvíz 
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elvezetésével kapcsolatban, melyhez a szükséges dokumentációkat a jegyzőkönyv melléklete 
tartalmazza. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2016. május 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok javasolja a testületnek, kérjék fel a Műszaki és Pályázati 
Igaz gatóságot, hogy vizsgálja felül a a Kaposfüredi út végén található (északi buszforduló) 
buszmegálló közvilágítását, mely jelenleg nem megoldott és nem biztonságos, a lakosság 
érdekében kivilágítása szükséges.. A testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
 
21/2016. (VI.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata felkéri a Műszaki 
és Pályázati Igazgatóságot, hogy a testület következő munkaterv szerinti ülésére adjon 
tájékoztatást a Kaposfüredi út végén található (északi buszforduló) buszmegálló 
közvilágításának megoldásáról. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2016. május 31. 
 
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  
          elnök          képviselő 
  jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


