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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2017. november 28-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 van jelen így a településrészi önkormányzat ülése határozatképes. 
A településrészi önkormányzat az ülés meghívójában jelzett napirendről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
49/2017. (XI.28.) 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-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 

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

2. Előterjesztés a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 
időpontjának meghatározásáról 

Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

  Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
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Az előterjesztőt képviselő Gyönyörű Zsoltné pénzügyi munkatárs az előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítést nem fűzött. 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata indítványozta, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-
III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést, 
határozati javaslatait és rendelet tervezetét a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
A testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
 
50/2017. (XI.28.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-
III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést, 
rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
2. Előterjesztés a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 

időpontjának meghatározásáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

Az előterjesztőt képviselő Sárdi Zoltánné köznevelési referens rövid tájékoztatást adott a 
részönkormányzat tagjainak az előterjesztés tartalmáról, az óvodai beiratkozási időpontok 
meghatározásának fontosságáról.   
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
Nagy Attila tanácsnok megköszönte a kiegészítést, majd indítványozta a Kaposfüredi 
Településrész Önkormányzatnak, hogy a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai 
beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést, határozati javaslatait és 
rendelet tervezetét a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
A testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
 
51/2017. (XI.28.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó 
óvodai beiratozás időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést elfogadásra ajánlja a 
Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

 



 

 
3 

 

3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 
Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat tagjait, hogy 
a kért beruházások többségében megvalósultak, köztük a járdafelújítás, Állomás u. és 
Alkotmány u., elkészült a zebra a jelzőkészülékkel, illetve az átereszek.  
Ezután megbeszélték az Adventi Gyertyagyújtással (2017. december 3.) kapcsolatos teendőket, 
mely magába foglalta a Betlehem és a fenyőfa felállítását, díszítést, sátorépítést, hangosítást, az 
italok biztosítását, stb. 
Az Idősek Karácsonya rendezvény (2017. december 9.) kapcsán egyeztették az eddigi 
visszajelzések alapján a létszámot, a vacsora menüt, a műsort, illetve a terítéshez szükséges 
feltételek és eszközök biztosítását. 
Kaposfüred településrész életében fontos esemény a Három királyok túra, melyre minden 
évben egyre nagyobb az érdeklődés. Az alábbi határozattal kívánnak forrást biztosítani a Három 
királyok túrára. 
 
52/2017. (XI.28.)  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 2018. január 6-án kerül megrendezésre. 
A támogatást kéri az Együd Árpád Kulturális Központ részére utalni. 
 
Felelős:   Nagy Attila elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:   2017. december 20. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 
közterület karbantartásra 50.000 Ft-ot fordítsanak. 
 
53/2017. (XI.28.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
közterület karbantartásra 50.000 Ft-ot fordít. A támogatást kéri az Együd Árpád Kulturális 
Központ részére utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2017. december 20. 
 
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 


