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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2017. április 18-án 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: 
 
10/2017. (IV.18.) 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 2017. április 27-i ülésén szereplő napirend: 

 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 

2016. évi pénzmaradvány megállapításáról  
   

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

2. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról     

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
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Saját hatáskörben tárgyalandó napirend: 
 

3. Egyéb 
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 
2016. évi pénzmaradvány megállapításáról (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült 

jegyzőkönyv tartalmazza) 

 
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 2016. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztést, 
határozati javaslatait és rendelet tervezetét a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 
11/2017. (IV.18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokat és a rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja. 
 
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 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
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 2017. évi költségvetésének 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatait és rendelet tervezetét a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
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12/2017. (IV.18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 
2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
határozati javaslatokat és a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Szavazati arány a határozati javaslatokra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
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. 
 
13/2017. (IV.18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, 
hogy a Kaposfüredi Tagóvoda részére tárgyi eszköz beszerzésre 50.000 Ft támogatást biztosít, 
amelyet kér a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda részére utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. 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. A testület az alábbi határozattal 
50.000 Ft támogatásban részesíti. 
 
14/2017. (IV.18.) 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:  2017. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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A nyugdíjas lakosság körében népszerű egyesület munkájának támogatásaként a működési 
költségekhez 50.000 Ft-ot biztosít a Településrészi Önkormányzat testülete az alábbi 
határozat szerint. 
 
15/2017. (IV.18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, hogy a 
Nyugdíjasok Kaposvár – Kaposfüredi Egyesületének működési költségeihez 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:  2017. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
A Településrész művészeti életének meghatározó alakjait Kling József szobrászművész, Kling 
Józsefné, valamint 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 érdekében a testület biztosítson számukra támogatást, melyet az 
alábbi határozatok szerint fogadott el a testület. 
 
16/2017. (IV.18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, hogy 
részönkormányzati keretéből Kling József szobrászművész részére anyagvásárláshoz 20.000 
Ft támogatást biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
17/2017. (IV.18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, hogy 
részönkormányzati keretéből Kling Józsefné részére a Kaposfüredi Galéria és Szoborpark 
működéséhez 20.000 Ft támogatást biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ 
számlájára utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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18/2017. (IV.18.) 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:  2017. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
A tavaszi munkákra, illetve a zöld növényzet karbantartására Nagy Attila tanácsnok 100.000 
Ft összeget terjesztett a testület elé.  
 
19/2017. (IV.18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, 
hogy közterület karbantartásra (különösen eszközjavítás, üzemanyag-vásárlás) 100.000 Ft-ot 
fordít. A támogatást kéri az Együd Árpád Művelődési Központ részére utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy a temetőben, a ravatalozó melletti fedett teraszon 
szükség lenne négy padra. Elmondta, hogy Puskás Béla, a Somogy Temetkezési Kft. 
ügyvezető igazgatója felajánlotta segítségét, vállalja a költségek egy részét. A Praktikertől 
kért árajánlat alapján egy pad költsége 66.900,-Ft. részönkormányzati keretéből két padot 
vásárolnának. Kérte a testületet, hogy fogadják el javaslatát. 
 
20/2017. (IV.18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, 
hogy két pad vásárlására, melyet a ravatalozónál lévő fedett teraszon helyeznek el, 133.800 
Ft-ot fordít. A támogatást kéri az Együd Árpád Művelődési Központ részére utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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Nagy Attila tanácsnok lakossági bejelentésre hivatkozva kéri a testületet, hogy kérjék fel a 
Műszaki és Pályázati Igazgatóságot, hogy vizsgálja felül a Búzavirág lakótelepen a Katolikus 
Óvoda, az orvosi rendelő, a Tűzoltó út és ezek környékén a járdák állapotát. A területet már 
bejárták Herczeg Attilával, a Városgondnokság vezetőjével, aki felírta a problémákat. Kérik a 
járdák állapotának vizsgálatát és a szükséges intézkedések megtételét. A testület az alábbi 
határozattal fogadta el a javaslatot. 
 
21/2017. (IV.18.) 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 Búzavirág lakótelepen a Katolikus Óvoda, az orvosi rendelő, a Tűzoltó út és 
ezek környékén lévő járdák állapotának javításáról.   
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2017. május 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok javasolja a testületnek, kérjék fel a Műszaki és Pályázati 
Igazgatóságot, hogy vizsgálja felül a Pipacs u. 33-37. számú épületek előtti járdaszakaszt. A 
járda felújítása lakossági bejelentés alapján indokolt. Kérik, hogy az illetékesek mielőbb 
intézkedjenek a probléma megoldása érdekében. A testület az alábbi határozattal fogadta el a 
javaslatot. 
 
22/2017. (IV.18.) 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 Pipacs u. 33-37. számú épületek előtti járdaszakasz felújításáról. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2017. május 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
Nagy Attila tanácsnok jelezte, hogy a Búzavirág lakótelepen és a Füredi u. 81-83. szám alatti 
épületek előtt a lépcsők felülvizsgálata szükséges. Kérnék a Műszaki és Pályázati 
Igazgatóságtól a lépcsők állapotának vizsgálatát és a szükséges intézkedések megtételét.  
 
23/2017. (IV.18.) 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 Búzavirág lakótelepen és a Füredi u. 81-83. szám alatti épületek előtt a lépcsők 
felülvizsgálatáról. 
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Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2017. május 31. 
 
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 meg annak lehetőségét, hogy a Búzavirág 
lakótelep és a Lidl áruház között lévő járdán közvilágítás legyen. Ezen a járdaszakaszon 
jelenleg nincs közvilágítás, teljesen sötét, nem biztonságos. 
 
24/2017. (IV.18.) 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 Búzavirág lakótelep és a Lidl áruház között lévő járdán közvilágítás 
lehetőségéről. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2017. május 31. 
 
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 meg annak lehetőségét, hogy a Füredi 
utca és a Búzavirág utca sarkán található felhajtó sávot (ami a 67-es útra vezet) lehet-e 
bővíteni. A sáv túl keskeny, két autó nem tud egymás mellé sorolni.  
 
25/2017. (IV.18.) 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 Füredi utca és a Búzavirág utca sarkán található felhajtó sáv (ami a 67-es útra 
vezet) bővítésének lehetőségéről. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2017. 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 


