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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2016. november 29-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: 
 
44/2016. (XI.29.) 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. december 8-i ülésén szereplő napirend: 

 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
 

Saját hatáskörben tárgyalandó napirend: 
 

2. Egyéb 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
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Az előterjesztőt képviselő Gyönyörű Zsoltné pénzügyi munkatárs az 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 2016. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatait és rendelet tervezetét a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
45/2016. (XI.29.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési 
rendelet módosításáról 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. Egyéb 
 
Nagy Attila tanácsnok jelezte, hogy a Kaposfüred Vasútállomásnál lévő buszforduló és 
buszmegálló közvilágítása nem megfelelő, nem biztonságos az ott élő lakosság számára, 
egyúttal kéri a Műszaki és Pályázati Igazgatóság felkérését a probléma kivizsgálására. 
 
46/2016. (XI.29.) 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 Kaposfüred Vasútállomásnál található buszmegálló közvilágításának 
megoldásával kapcsolatban. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2017. január 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
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. 
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47/2016. (XI.29.)  Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, 
hogy a Három királyok túrára 200.000 Ft-ot fordít, a program 2017. január 7-én kerül 
megrendezésre. A támogatást kéri az Együd Árpád Kulturális Központ részére utalni. 
 
Szavazati arány a rendelet módosításra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Felelős: Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2016. december 15. 
 
2016. tavaszán a Településrészi Önkormányzat sörpad szetteket vásárolt a rendezvények 
lebonyolításához. A határozatban megállapított összegből maradványként megmaradt 5.050 
Ft, melyet kérnek közterület karbantartásra csoportosítani. 
 
48/2016. (XI.29.)  Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, 
hogy részönkormányzati keretéből a 19/2016. (IV.19.) Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzati határozattal a sörpad szett vásárlására elfogadott 150.000 Ft-ból fel nem 
használt 5.050 Ft-ot, közterület karbantartásra biztosít, kéri a támogatási szerződés ennek 
megfelelő módosítását. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Felelős: Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: azonnal 
 

 
K. m. f. 

 
    Nagy Attila     Lábodi Miklós 
          elnök          képviselő 
  jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


