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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2017. december 19-én a Kaposfüredi Művelődési Házban - Kaposvár, Kaposfüredi út 172. 
szám alatt – megtartott rendkívüli 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 rendkívüli ülésén megjelent 
képviselőket, a meghívott vendégeket és a hivatal munkatársait, majd megköszönte az 
érintetteknek az ünnepi rendezvények szervezésében és lebonyolításában nyújtott segítséget. 
Nagy Attila a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület tagjai közül az rendkívüli ülés 
kezdetekor 4 fő van jelen így a településrészi önkormányzat ülése határozatképes. 
A településrészi önkormányzat a rendkívüli ülés meghívójában jelzett napirendről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
54/2017. (XII.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata a rendkívüli ülés 
napirendi pontjait elfogadta. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

NAPIREND 
 

1. Településrészi Önkormányzati egyéb feladatok (rendezvények egyeztetése és 
pénzmaradvány felosztása) 
 

  Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1. Településrészi Önkormányzati egyéb feladatok (rendezvények egyeztetése és 
pénzmaradvány felosztása) 

 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy a 47/2017.(X.31.) számú határozat a.) pontjában 
szereplő, Adventi Gyertyagyújtásra elfogadott 40.000 Ft-ból pénzmaradványként fennmaradó 
12.545 Ft-ot az Orgona utcában lévő kereszt díszkivilágítására – 2 ledes reflektor vásárlására 
és beépítésére – fordítja. A testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
 

55/2017. (XII.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata a 47/2017.(X.31) 
számú határozat a.) pontjában szereplő Adventi Gyertyagyújtásra elfogadott 40.000 Ft-ból 
pénzmaradványként fennmaradó 12.545 Ft-ot az Orgona utcában lévő kereszt díszkivilágítására 
– 2 ledes reflektor vásárlására és beépítésére – fordítja.  
 



 
2 

 

Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. január 20. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok indítványozta a testületnek, hogy a 47/2017.(X.31.) számú határozat 
b.) pontjában szereplő, Idősek Karácsonyára elfogadott 250.000 Ft-ból pénzmaradványként 
fennmaradó 36.665 Ft-ot közterület karbantartásra fordítja. A testület az alábbi határozattal 
fogadta el a javaslatot. 
 
56/2017. (XII.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata a 47/2017.(X.31) 
számú határozat b.) pontjában szereplő Idősek Karácsonyára elfogadott 250.000 Ft-ból 
pénzmaradványként fennmaradó 36.665 Ft-ot közterület karbantartásra fordítja.  

 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. január 20. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok kezdeményezi a Gazdasági Igazgatóság felé, hogy a 30/2017.(V.30.) 
számú határozat elszámolási határidejét 2018. június 30-i határidőre módosítsa. A testület az 
alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
 
57/2017. (XII.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata kezdeményezi a 
Gazdasági Igazgatóság felé, hogy a 30/2017.(V.30.) számú határozat elszámolási határidejét 
2018. június 30-i határidőre módosítsa. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. január 20. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok a testület tagjaival egyeztette a Három királyok túra programját és a 
program szervezésével kapcsolatos teendőket. 
 
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 


