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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2017. május 30-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, majd megköszönte az 
érintetteknek a Gyermeknap szervezésében és lebonyolításában nyújtott segítséget, valamint a 
temető ravatalozójánál lévő padok elhelyezésében való közreműködést. 
 
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: 
 
26/2017. (V.30.) 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. június 8-i ülésén szereplő napirend: 

 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról  

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

 
2. Előterjesztés a 2017/2018. nevelési év előkészítéséről  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
Saját hatáskörben tárgyalandó napirend: 

 
1. Tájékoztató a Kaposvár MJV Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata 

részére a Kaposvár, Búzavirág utca környékékét érintő problémákról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
2. Egyéb 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 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 Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
módosításáról szóló előterjesztést, határozati javaslatait és rendelet tervezetét a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 

 
27/2017. (V.30.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
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.  Előterjesztés a 2017/2018. nevelési év előkészítéséről 
 
Az előterjesztőt képviselő Sárdi Zoltánné köznevelési referens az előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítésként elmondta, hogy a Kaposfüredi Tagóvodában a 2017/2018-as nevelései évben 
nem lesz szükség óvodai csoport bezárására, azonban a Béke Utcai Tagóvodában egy csoport 
zárolására kerül. 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017/2018. nevelési év előkészítéséről szóló 
előterjesztés határozati javaslatait és rendelet tervezetét a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
28/2017. (V.30.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017/2018. nevelési év előkészítéséről szóló 
előterjesztést elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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Saját hatáskörben tárgyalandó napirend: 

 

1. Tájékoztató a Kaposvár MJV Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata részére a 
Kaposvár, Búzavirág utca környékékét érintő problémákról 

Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a résztvevőket a tájékoztató tartalmáról és javaslatot tett 
annak elfogadására.  
 
29/2017. (V.30.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta és 
elfogadja a Kaposvár, Búzavirág utca környékét érintő problémákról szóló tájékoztatót. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
2.  Egyéb 
 
Szalay Lilla az Együd Árpád Kulturális Központ igazgatója tájékoztatta a részvevőket, hogy 
Mester Annamária helyett a továbbiakban Nagy Alexandra fogja ellátni a Kaposfüredi 
Művelődési Ház vezetői feladatait osztott munkakörben. A testület egyetértett és támogatta 
igazgató asszony javaslatát. 
 
Nagy Attila tanácsnok egyeztetést kezdeményezett a Kaposfüredi Káposztás Napok 
rendezvény lebonyolítására. 
Szalay Lilla igazgató elmondta, hogy a rendezvény lebonyolításához az Együd Árpád 
Kulturális Központ biztosítani fogja a humán erőforrást, illetve ha összeállítják a programot, 
mindenben segítségükre lesznek. 
Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a jelenlévőket, hogy miután beszerzik az árajánlatokat a 
lehetséges fellépőkről, egy rendkívüli ülés keretében dönt a Településrészi Önkormányzat a 
támogatás mértékéről.  
 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 
közterület karbantartásra 100.000 Ft-ot fordítsanak. A testület az alábbi határozattal fogadta el 
a javaslatot. 
 
30/2017. (V.30.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
közterület karbantartásra 100.000 Ft-ot fordít. A támogatást kéri az Együd Árpád Kulturális 
Központ részére utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. június 30. 
 
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 
Városgondnokságot, hogy vizsgálják felül a Kisközi u. 47-51. előtti járdaszakasz állapotát. 
Kérik a járdák állapotának vizsgálatát és a szükséges intézkedések megtételét. A testület az 
alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
 
31/2017. (V.30.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata felkéri a 
Városgondnokságot, hogy adjon tájékoztatást a Kisközi u. 47-51. előtti járdaszakasz 
állapotának javításáról.   
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság-vezető 
Határidő:  2017. június 30. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

A Kaposfüredi Gyermekekért Alapítvány részére szabadidős programjai lebonyolításához 
50.000 Ft-ot biztosít a Településrészi Önkormányzat testülete az alábbi határozat szerint. 
 
32/2017. (V.30.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, hogy a 
Kaposfüredi Gyermekekért Alapítvány részére szabadidős programjai lebonyolításához a 
részönkormányzati keretéből 50.000 Ft támogatást biztosít. A támogatást a Kaposfüredi 
Gyermekekért Alapítvány az OTP Banknál vezetett11743002-20163556 számú számlájára kéri 
átutalni.  
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. június 30. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy ismételten megpróbálja a 
Településrészi Önkormányzat megvalósítani azt a beruházást, miszerint a Szőlőhegyi útról a 
Desedára (a kilátóig) kivezető szakasz le legyen aszfaltozva.  
Kurucz János a kaposfüredi szőlősgazdák képviseletében elmondta, hogy kezdeményezést 
indítanak a gazdák körében, miszerint 20-20eFt-tal járuljanak hozzá az út kiépítéséhez. Ehhez 
kéri a testületet, hogy kérjenek tájékoztatást a Gazdasági Igazgatóságtól, volna-e lehetőség arra, 
hogy az Önkormányzat erre a célra elkülönítene egy számlát, amire akár a lakosság, akár a 
szőlősgazdák utalhatnák a támogatási összeget. Továbbá segítséget kérnének abban, hogy 
hivatalos úton a földhivatali nyilvántartás alapján lehessen megszólítani a földtulajdonosokat. 
Kurucz János elmondta, hogy felkeresték a Kaposvári Sporthorgász Egyesületet is, hogy 
anyagilag ők is támogassák a kezdeményezést. A támogatásokat november elejéig kell 
összegyűjteni, hogy a jövő évi költségvetési koncepció elkészítésekor rendelkezésre álljon a 
pénzösszeg.  
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Nagy Attila tanácsnok javaslatot tett arra, hogy körlevél formájában Kaposfüred lakossága is 
legyen tájékoztatva a kezdeményezésről, mely levél tartalmazza a hozzájárulás lehetőségének 
feltételeit.   
 
 
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 


