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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2017. szeptember 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, majd megköszönte az 
érintetteknek a Kaposfüredi Káposztás Napok rendezvény szervezésében és lebonyolításában 
nyújtott segítséget. 
Nagy Attila a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület tagjai közül az ülés kezdetekor 
4 fő van jelen így a településrészi önkormányzat ülése határozatképes. 
A településrészi önkormányzat az ülés meghívójában jelzett napirendről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
36/2017. (IX.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 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 
 

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

 
2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

  Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosításáról 
 (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Az előterjesztőt képviselő Gyönyörű Zsoltné pénzügyi munkatárs az előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítést nem fűzött. 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
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Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. 
félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést, rendelet 
tervezetét és határozati javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
37/2017. (IX.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatait 
elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre és a határozati javaslatokra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 
Nagy Attila tanácsnok lakossági bejelentésre hivatkozva kéri a testületet, hogy kérjék fel a 
Műszaki és Pályázati Igazgatóságot, hogy vizsgálják felül a Kaposfüredi út végén lévő – nem 
működő – sebességjelző berendezés műszaki állapotát, valamint az Állomás utca vasút felőli 
végére történő áthelyezését. Amennyiben nem javítható van–e lehetőség új készülék vásárlására 
és kihelyezésére. A testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
 
38/2017. (IX.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 lévő sebességjelző berendezés műszaki állapotáról és az 
Állomás utca vasút felőli végére történő áthelyezés lehetőségéről. Amennyiben nem javítható 
van–e lehetőség új készülék vásárlására és kihelyezésére. 

 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2017. október 30. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok indítványozza a testületnek, vizsgáltassák át a Műszaki és Pályázati 
Igazgatósággal a Kinizsi Lakótelepi Általános Iskola előtti víznyelő rácsait, mivel rossz helyen 
vannak és esőzésekkor megáll a víz, zavarja a közlekedést. Lehetőség szerint helyezzék át őket 
vagy építsenek ki újakat. A testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
 
39/2017. (IX.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata felkéri a Műszaki és 
Pályázati Igazgatóságot, hogy testület következő munkaterv szerinti ülésére adjon tájékoztatást 
a Kinizsi Lakótelepi Általános Iskola előtti víznyelő rácsok áthelyezési lehetőségéről, mivel 
esőzésekkor megáll a víz, zavarja a közlekedést. 
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Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2017. október 30. 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok kezdeményezi a testület felé, hogy kérjenek tájékoztatást a Gazdasági 
Igazgatóságtól, hogy van-e lehetőség önkormányzati támogatást kérni arra, hogy jövő év 
tavaszán pótolni tudják a településrészen hiányzó, illetve megrongálódott utcanévtáblákat, 
melyhez a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat is különítene el pénzt erre a célra saját 
keretéből. A testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
 
40/2017. (IX.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata tájékoztatást kér a 
Gazdasági Igazgatóságtól, van-e lehetőség önkormányzati támogatást kérni arra, hogy jövő év 
tavaszán pótolni tudják a településrészen a hiányzó, illetve megrongálódott utcanévtáblákat, 
melyhez a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat is különít el pénzt erre a célra saját 
keretéből. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Bea igazgató 
Határidő:  2017. október 30. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Lábodi Miklós külső tag javasolta a testületnek, hogy kérjék fel a Műszaki és Pályázati 
Igazgatóságot, hogy vizsgálják meg Kaposfüreden a vasútállomás épülete melletti járda 
állapotát, melyet az arra járó munkagépek tettek tönkre. A testület az alábbi határozattal fogadta 
el a javaslatot. 
 
41/2017. (IX.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata felkéri a Műszaki és 
Pályázati Igazgatóságot, hogy a testület soron következő ülésére vizsgálják meg Kaposfüreden 
a vasútállomás épülete melletti járda állapotát, melyet az arra járó munkagépek tettek tönkre. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2017. október 30. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok javasolta a testületnek, hogy kérjék fel a Műszaki és Pályázati 
Igazgatóságot arra, hogy vizsgálják meg a Kaposfüred – Toponár régi átkötő útjának a 
Kaposfüred táblától való 50-100 méteres megrongálódott szakaszát. A testület az alábbi 
határozattal fogadta el a javaslatot. 
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42/2017. (IX.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata felkéri a Műszaki és 
Pályázati Igazgatóságot, hogy a testület soron következő ülésére vizsgálják meg a Kaposfüred 
– Toponár régi átkötő útjának a Kaposfüred táblától való 50-100 méteres megrongálódott 
szakaszát. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2017. október 30. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok javasolja a testületnek, hogy kérjék fel az Építéshatósági Irodát, 
nézzenek utána, hogy a Kaposfüredi út 172. szám alatt lévő épületek (Coop Áruház, Művelődési 
Ház, kocsma, RÖK raktár) házszámai per alszámozással módosíthatók-e, mivel jelenleg 
mindegyik épület azonos házszámmal van ellátva. A testület az alábbi határozattal fogadta el a 
javaslatot. 
 
43/2017. (IX.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata felkéri az 
Építéshatósági Irodát, hogy a testület soron következő ülésére vizsgálják meg a Kaposfüredi út 
172. szám alatt lévő épületek (Coop Áruház, Művelődési Ház, kocsma, RÖK raktár) 
házszámait, hogy per alszámozással módosíthatók-e, mivel jelenleg mindegyik épület azonos 
házszámmal van ellátva. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
   Csáki Emese irodavezető 
Határidő:  2017. október 30. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Lábodi Miklós külső tag kérte a testület tagjait, gondolják át a Három királyok túra programját, 
mivel már több tulajdonos jelezte, hogy a további években nem vállalják a pincék nyitva tartását 
és a túrázók ellátását.  
Kisné Mráv Mariann külső tag javasolta, hogy szüntessék be, hogy a nevezők poharat 
kapjanak ajándékba. 
 
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 


