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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2018. november 6-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 ’56-os 
megemlékezés szervezésében és lebonyolításában közreműködők segítségét.  
Tájékoztatásul elmondta, hogy a Szőlőhegyre vezető utat már kimérték, és várhatóan tavasszal 
megkezdik az aszfaltozási munkálatokat. Rövidesen várható az Orgona utcai járda javítása, és 
az Ibolya utca, Kaposfüredi út közötti szakasz aszfaltozása is.  
 
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: 
 
31/2018. (XI.06.) 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 a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi 

Önkormányzatának 2018. év végi ünnepi feladatok költségvetéséről (szóbeli) 
  Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 
  Közreműködik: Vörös Katalin titkár 
 

3. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. évi munkatervéhez 
(szóbeli) 
 Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 

  Közreműködik: Vörös Katalin titkár 
 

4. Egyéb 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
  (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Az előterjesztőt képviselő Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens szóbeli 
kiegészítésként elmondta, hogy az új közművelődésről szóló törvény tette szükségessé a 
rendelet módosítását, miszerint hét közművelődési alapszolgáltatás megszervezését kell 
biztostani, melyeket az Együd Árpád Kulturális Központ fog lefedni.  
 
Nagy Attila tanácsnok megkérdezte, hogy egyesületek is pályázhatnak-e támogatásokra. 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens elmondta, hogy a februári Közgyűlés fog 
dönteni a pályázatok kiírásáról, majd áprilisi ülésen bírálják el azokat. 
 
Hegedüs Mária Katalin óvodavezető elmondta, hogy ők várhatóan az óvodapedagógiai hétre 
szeretnének pályázni. 
 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 
a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést és 
rendelet tervezetét a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A testület az alábbi határozattal 
fogadta el a javaslatot. 
 
32/2018. (XI.06.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést és 
rendelet-tervezetet és elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre és a határozati javaslatokra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi 

Önkormányzatának 2018. év végi ünnepi feladatok költségvetéséről (szóbeli) 
 
Nagy Attila tanácsnok egyeztette az érintettekkel (az iskola és az óvoda képviselőjével, 
valamint Tomanek Péter atyával) az Adventi Gyertyagyújtás (2018. december 2. 16.00 óra) 
programját, majd indítványozta a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatnak, hogy a 
testület 40.000 Ft-tal támogassa a rendezvényt, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ 
számlájára utalni. A testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot   
 
33/2018. (XI.06.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
az Adventi Gyertyagyújtás programjának megszervezéséhez 40.000 Ft támogatást biztosít, 
melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni.  
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. november 20. 
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Szavazati arány: 4 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok egyeztette Varga Józsefnével a Nyugdíjasok Kaposvár – Kaposfüredi 
Egyesülete elnökével az Idősek Karácsonya (2018. december 8. 16.00 óra) programját, melyre 
Tomanek Péter atyát is várják szeretettel. Kérte Závecz Ernőnét, az Együd Árpád Kulturális 
Központ általános igazgatóhelyettesét, intézkedjen a hangosítás biztosításáról. Az idei évben a 
Benedek Elek Tagiskola tornacsarnokában lesz lebonyolítva a rendezvény, a helyszín 
biztosítását és anyagi feltételeit egyezteti Stickel Péterrel, a Kaposvári Tankerületi Központ 
igazgatójával. Kérte Kisné Mráv Mariann bizottsági tagot, hogy a múlt évhez hasonlóan, a 
meghívókon ismét szerepeltessék a visszajelzés megjelölését, biztosítva ezzel a pontos létszám 
leadását a vacsora megrendeléséhez. Indítványozta a Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzatnak, hogy a testület 250.000 Ft-tal támogassa a rendezvényt, melyet kér az 
Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. A testület az alábbi határozattal fogadta el 
a javaslatot. 
   
34/2018. (XI.06.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
az Idősek Karácsonya programjának megszervezéséhez 250.000 Ft támogatást biztosít, melyet 
kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni.  
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. november 20. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
3. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. évi munkatervéhez 

(szóbeli) 
 
Nagy Attila tanácsnok a testület tagjaival egyeztetve nem tettek javaslatot Kaposvár Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének 2019. évi munkatervéhez. A testület az alábbi határozattal fogadta 
el a javaslatot. 
 
35/2018. (XI.06.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata nem tett javaslatot 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. évi munkatervéhez. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0  nem 
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4. Egyéb 
 

Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a testületet, hogy az Orgona utcai tér szökőkútjának 
megvilágítása ügyében árajánlatot kért kandeláber vásárlására, ami kb. 500.000 Ft-os összeget 
tartalmazott. Az áprilisi ülésen a testület 160.000 Ft-ot szavazott meg erre a célra. Mivel az 
árajánlatban szereplő összeget a részönkormányzat nem tudja finanszírozni, így a korábbi 
egyeztetéseknek és ígéretnek megfelelően a testület felkéri Tóth István városi főmérnököt, hogy 
segítsen a világítóberendezés kedvezőbb áron történő beszerzéséről. A testület az alábbi 
határozattal fogadta el a javaslatot. 
 
36/2018. (XI.06.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata felkéri Tóth István 
városi főmérnököt, hogy segítsen az Orgona utcai tér szökőkútjának megvilágításához 
szükséges kandeláber kedvező áron történő beszerzésében. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Tóth István városi főmérnök 
Határidő:  2018. november 27. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy nagyon sok panasz érkezik a Kaposfüredi út esővíz 
elvezetésére, így a testület javasolta, hogy kérjék fel a Műszaki és Pályázati Igazgatóságot, hogy 
vizsgálják felül a Kaposfüredi út kaposfüredi szakaszán mindkét oldal lévő árkait. A testület 
alábbi határozattal fogadta el a javaslatot.  
 
37/2018. (XI.06.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata felkéri a Műszaki és 
Pályázati Igazgatóságot, hogy az esővíz-elvezetés szempontjából vizsgálják felül a Kaposfüredi 
út kaposfüredi szakaszának mindkét oldalán lévő árkait. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Tóth István városi főmérnök 
Határidő:  2018. november 27. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Tomanek Péter atya hozzászólásában elmondta, hogy véleménye szerint szükség lenne a 
temető parkolójának bővítésére, mivel temetésekkor mindkét oldalon állnak az autók és ez 
akadályozza a zökkenőmentes közlekedést.  
Nagy Attila tanácsnok szintén a temetővel kapcsolatos problémaként vetette fel, hogy a belső 
út murvázását korábban elvégezték, de az egyik oldalt nem fejezték be. A testület javasolta, 
hogy kérjék fel a Műszaki és Pályázati Igazgatóságot, hogy vizsgálják felül van-e lehetőség a 
temető régi bejáratánál parkoló bővítésére, valamint a korábbi munka folytatásaként fejezzék 
be a temető belső útjának murvázását. A testület alábbi határozattal fogadta el a javaslatot.  
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38/2018. (XI.06.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata felkéri a Műszaki és 
Pályázati Igazgatóságot, hogy vizsgálják felül van-e lehetőség a kaposfüredi temető régi 
bejáratánál parkoló bővítésére, valamint a korábban megkezdett munka folytatásaként fejezzék 
be a temető belső útjának murvázását, mivel csak az egyik oldal lett befejezve.  
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2018. november 27. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy a Közigazgatási Igazgatóság Építéshatósági Irodájának 
2017. október 16. napján kelt tájékoztatója alapján, miszerint rendezték a Kaposfüredi út 172. 
sz. alatti épületek (Coop Áruház, Művelődési Ház, kocsma, RÖK raktár) házszámozását, nem 
kaptak értesítést az ebben érintettek. Javasolta a testület, hogy kérjék fel az Építéshatósági 
Irodát, hogy gondoskodjanak a fent említett ingatlanok írásbeli tájékoztatásáról. 
 
39/2018. (XI.06.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata felkéri a 
Közigazgatási Igazgatóság Építéshatósági Irodáját, hogy a 2017. október 16. napján kelt 
tájékoztatója alapján, miszerint rendezték a Kaposfüredi út 172. sz. alatti épületek (Coop 
Áruház, Művelődési Ház, kocsma, RÖK raktár) házszámozását, gondoskodjanak a fent említett 
ingatlanok írásbeli tájékoztatásáról. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
   Csáki Emese irodavezető 
Határidő:  2018. november 27. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

Nagy Attila tanácsnok a testület hozzájárulását kéri, hogy a részönkormányzat keretéből 
12.755 Ft-ot biztosítson a Kaposvár, Kaposfüredi u. 172. sz. alatti (Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzat használatában lévő) ingatlan villamos energia elszámolására.  
 
 40/2018. (XI.06.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
12.755 Ft-ot biztosít a Kaposvár, Kaposfüredi u. 172. sz. alatti (Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzat használatában lévő) ingatlan villamos energia elszámolására. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  azonnal 
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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 


