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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 
 

JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2016. július 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: 
 
27/2016. (VII.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 
 
Saját hatáskörben tárgyalandó napirend: 

 
1. Rendkívüli támogatási kérelem elbírálása céljából (szóbeli) 

 
2. Egyéb 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Rendkívüli támogatási kérelem elbírálása céljából (szóbeli) 
 

Az előterjesztő Nagy Attila tanácsnok ismertette a rendkívüli ülés tárgyát, miszerint Dr. Fábry 
Kornél plébános búcsúztatására kerül sor június végén. Plébános úr nagyon sokat tett a 
keresztény kaposfüredi élet fellendítéséért, a gyülekezet összetartásáért, az ifjúság és az Egyház 
egyre szorosabb kapcsolatáért. Tanácsnok úr kérte a testületet támogatás megítélésére az 
elbúcsúzó plébános tiszteletére. 
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28/2016. (VII.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
a Kaposfüred Szent Őrangyalok Római Katolikus Plébánia (7400 Kaposvár, Rozmaring u. 2.; 
számlaszáma: 10700172-48021502-51100005) részére 100.000 Ft támogatást biztosít automata 
mosógép vásárlására. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. július 29. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
2. Egyéb 

Nagy Attila tanácsnok kéri a testületet, hogy kérjék fel a Műszaki és Pályázati Igazgatóságot, 
az alábbi probléma kivizsgálására, miszerint vis maior helyzet alakult ki újra 2016. július 14. 
napjára virradó reggelre a nagy esőzés következményeként Kaposfüreden a Dália utca végén. 
A csapadékvíz elvezetése nincs megoldva, így a lehulló nagy mennyiségű eső nem tudott az 
útról elfolyni. A környékbeli utcákban nem volt áram a reggeli órákban, amely akadályozta a 
munkába készülő lakosságot, illetve az úton lévő csapadék is akadályozta a közlekedést.  
 

29/2016. (VII.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 csapadékvíz nem megfelelő elvezetése miatt a Dália utca végén kialakult vis 
maior helyzet megoldására.  
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2016. szeptember 13. 
 
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 


