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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2018. szeptember 18-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 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: 
 
25/2018. (IX.18.) 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 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. A 
költségvetési rendelet módosítása. 
 

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 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. A 

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

 
Az előterjesztőt képviselő Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető szóbeli kiegészítésként 
elmondta, hogy az előterjesztés az I. féléves teljesítéseket tartalmazza az átvezetésekkel 
kiegészítve. 
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Nagy Attila tanácsnok továbbá tájékoztatta a megjelenteket, hogy a rendeletmódosítások 
között többek közt szerepel a Kaposfüred Sport Club TAO támogatása is. 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. 
félévi teljesítéséről. A költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést, rendelet 
tervezetét és határozati javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
26/2018. (IX.18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 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 tájékoztatta a megjelenteket, hogy elkészült a Dália utca esővíz 
elvezetése, a Szőlőhegyre vezető útnál jelenleg az E.ON-nal folynak az egyeztetések, emiatt a 
munkálatok befejezése várhatóan tavaszra fog áthúzódni, valamint készül az Orgona u. Ibolya 
u. kereszteződéséig a járda javítása. Kaposfüreden az Orgona utcából a Kaposfüredi útra való 
kihajtás útburkolat felfestésének lehetősége ügyében további egyeztetések szükségesek.  
Javaslatot tett arra, hogy a testület támogassa a Kaposfüred Sport Club kérését, miszerint 
hozzájárulást kérnek a minden évben megrendezendő Torma Kálmán emléktorna 
szervezéséhez. A testület 45.000 Ft-os összegben egyezett meg a támogatás mértékét illetően. 
A testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot.  
 
27/2018. (IX.18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
a Kaposfüred Sport Club részére a Torma Kálmán emléktorna megszervezéséhez 45.000 Ft 
támogatást biztosít, melyet kér az Kaposfüred Sport Club számlájára utalni.  
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. szeptember 30. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy az Orgona utcai tér szökőkútjának megvilágítása 
ügyében további intézkedések szükségesek, az egyeztetések folyamatban vannak.   
 
Közterület karbantartására Nagy Attila tanácsnok 100.000 Ft-os támogatási összeget 
terjesztett a testület elé.  
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28/2018. (IX.18.) 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 Művelődési 
Központ részére utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. október 30. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok lakossági bejelentés alapján tájékoztatta a testületet, hogy a Tulipán 
utcában megrongálódott a járda állapota, ezért javasolta, hogy kérjenek tájékoztatást a Műszaki 
és Pályázati Igazgatóságtól, vizsgálják felül a problémát intézkedjenek annak helyreállításáról. 
Ehhez csatolta a járda állapotáról készült fényképeket. Kérte, hogy egyeztessenek vele a 
helyszíni bejárás időpontjáról. A testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
 
29/2018. (IX.18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata tájékoztatást kért a 
Műszaki és Pályázati Igazgatóságtól, vizsgálják felül a Tulipán utcában megrongálódott járda 
állapotát, majd intézkedjenek annak helyreállításáról. Ehhez csatolta a járda állapotáról készült 
fényképeket. Kérte, hogy egyeztessenek vele a helyszíni bejárás időpontjáról. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2018. október 30. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a testületet, hogy a Kaposfüredi Tagóvoda szomszédjában 
lakó bejelentést tett arra, hogy a telkére omlik az intézmény oldaláról a vakolat, ezért kérjék fel 
a Műszaki és Pályázati Igazgatóságot, hogy vizsgálják meg, majd orvosolják a problémát. A 
testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
 
30/2018. (IX.18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata felkéri a Műszaki és 
Pályázati Igazgatóságot, hogy lakossági bejelentés alapján vizsgálják felül, majd orvosolják a 
problémát, miszerint a Kaposfüredi Tagóvoda oldaláról a szomszédos telekre omlik a vakolat.  
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2018. október 30. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy az ünnepi rendezvények zökkenőmentes lebonyolítása 
érdekében az egyeztetések miatt a soron következő bizottsági ülésre kapjon meghívót Tomanek 
Péter atya. 
 
Hegedüs Mária Katalin, a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda vezetője megköszönte 
mind a korábbi mind pedig az idei éven nyújtott támogatásokat, melyeket a részönkormányzat 
szavazott meg az óvoda részére.  
 
Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a testületet, hogy a Deseda kaposfüredi oldalán lévő 
játszótér elkészült, jelenleg már csak a tereprendezés zajlik. 
 
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 


