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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2018. április 17-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.  

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: 
 
6/2018. (IV.17.) 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 2018. április 26-i ülésén szereplő napirend: 

 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

pénzmaradvány elszámolásáról  
   

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

2. Előterjesztés az önkormányzat 2018. 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 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

pénzmaradvány elszámolásáról  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 

Az előterjesztőt képviselő Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető az előterjesztéshez 
szóbeli kiegészítést tájékoztatta a megjelenteket a Településrészi Önkormányzat 
költségvetésben szereplő pénzmaradványának összegéről, valamint a támogatási keretéről, 
mely nem változott a múlt évihez képest.  
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztést, határozati javaslatait 
és rendelet tervezetét a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 
7/2018. (IV.17.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokat és a rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja. 
 

Szavazati arány a rendelet-tervezetre és határozati javaslatokra: 4 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

Az előterjesztőt képviselő Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető az előterjesztéshez 
szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztésben szerepel a kaposfüredi Szőlőhegyi u. kiépítésének költsége. 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének módosításáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatait és rendelet tervezetét a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
8/2018. (IV.17.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 
2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
határozati javaslatokat és a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre és határozati javaslatokra: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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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, melyek munkájukkal emelik a 
településrész színvonalát. 
 
9/2018. (IV.17.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
a Kaposfüredi Tagóvoda részére eszköz beszésre 50.000 Ft támogatást biztosít, amelyet kér a 
Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda részére utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. 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 gyermeknapi rendezvényt, melynek lebonyolításához 50.000 
Ft támogatást biztosít a részönkormányzat az alábbi határozat szerint.  
 
10/2018. (IV.17.) 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 az Egyesület számlájára 
utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

A nyugdíjas lakosság körében népszerű egyesület munkájának támogatásaként rendezvényei 
lebonyolításához 50.000 Ft-ot biztosít a Településrészi Önkormányzat testülete az alábbi 
határozat szerint. 
 
11/2018. (IV.17.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, hogy a 
Nyugdíjasok Kaposvár – Kaposfüredi Egyesületének rendezvényei lebonyolításához a 
részönkormányzati keretéből 50.000 Ft támogatást biztosít. A támogatást a Nyugdíjasok 
Kaposvár – Kaposfüredi Egyesületének számlájára kéri átutalni. 
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Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Kozári Miklóssal a Kaposvári Sporthorgász Egyesület elnökével történő korábbi szóbeli 
egyeztetésekre tekintettel Nagy Attila tanácsnok a Horgászjúniális program lebonyolításához 
30.000 Ft támogatás elfogadását terjeszti a testület elé. 
 
12/2018. (IV.17.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
a Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére, a Horgászjúniális program lebonyolításához 
30.000 Ft-ot biztosít. A támogatást a Kaposvári Sporthorgász Egyesület számlájára kéri 
átutalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok és Mráv Mariann elmondta, hogy a kaposvári Benedek Elek 
Tagiskola tornacsarnokában lévő székek – mivel nagyon sok rendezvényt itt bonyolítanak le – 
nagymértékben elhasználódtak és cserére, pótlásra lenne szükség. Mivel nagy kiadásról van 
szó, kérnek támogatást a Kaposvári Tankerületi Központtól is, akik előzetesen ígéretet tettek 
arra, hogy hozzájárulnak a költségekhez. A felkérés írásban fog megtörténni. A 
részönkormányzat 50.000 Ft támogatás elfogadását terjeszti a testület elé. Kérte a testületet, 
hogy fogadják el a javaslatot. 
 
13/2018. (IV.17.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
a kaposvári Benedek Elek Tagiskola tornacsarnokába székek vásárlásához 50.000 Ft támogatást 
biztosít. A támogatást kéri a Kaposvári Tankerületi Központ részére utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy Kaposfüreden az Orgona utcai téren a szökőkút 
megvilágítását helyre kell hozni, melyhez szükség van két reflektorra és két kandeláberre. Az 
anyagokra és a beszerelésre a részönkormányzat 160.000 Ft-os támogatás biztosítását terjeszt a 
testület elé. A testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
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14/2018. (IV.17.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
részönkormányzati keretéből a kaposfüredi Orgona utcai téren a szökőkút megvilágítására (két 
reflektor, két kandeláber) és annak beszerelésére 160.000 Ft támogatást biztosít, melyet kér az 
Együd Árpád Kulturális Központ részére utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat közterület 
karbantartásra szánt 50.000 Ft-os támogatásáról szóló 53/2017. (XI.28.) számú határozatát az 
alábbiak szerint szeretné módosítani. 
 
15/2018. (IV.17.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
részönkormányzati keretéből az 53/2017. (IX.28.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati 
határozattal a közterület karbantartásra szánt 50.000 Ft elszámolási határidejét 2018. február 
15. napjáról 2018. június 30. napjára módosítja. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
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 


