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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

 JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2018. november 27-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. Elmondta, hogy elkészült a 
Kaposfüredi út és az Ibolya utca közötti szakasz aszfaltozása. Sajnálattal tájékoztatta a 
megjelenteket, hogy a szalmonella járvány miatt az év végi rendezvények lebonyolításakor 
nem vehető igénybe az iskola konyhája, így máshol kell biztosítani az étel-ital előkészítéséhez 
szükséges helyszínt. 
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: 
 
41/2018. (XI.27.) 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-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
 

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

 
2. Előterjesztés a 2019/2020-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 

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

 
3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

  Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. 

negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
  (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Az előterjesztőt képviselő Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető az előterjesztéshez 
szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt.  
 
Nagy Attila tanácsnok hozzászólásában tájékoztatta a megjelenteket, hogy Kaposfüredet 
érintően 500 eFt-os összeg szerepel a költségvetésben a Településrészi Önkormányzat 
használatában lévő épület és raktár kerítésére és melléképületére. 
 
Több hozzászólás nem volt.  
 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozta, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-
III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést, 
rendelet tervezetét és határozati javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
42/2018. (XI.27.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és 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. Előte

rjesztés a 2019/2020-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Az előterjesztőt képviselő Szőllősiné Gyüre Gabriella köznevelési referens szóbeli 
kiegészítésként röviden tájékoztatta a résztvevőket annak tartalmáról, a beiratkozások 
időpontjáról (2019. április 24-25.), illetve, pontosította az előterjesztés azon részét, miszerint 
nemcsak a központi óvodákban, hanem minden tagóvodában külön-külön is lesznek 
beiratkozások.  
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt. 
 
Szentgyörgyiné Lőrincz Aranka tagóvoda-vezető hozzászólásában elmondta, hogy a 
Kaposfüredi Tagóvodában 2018. december 13-án „Óvodába hívogató” programot szerveznek a 
kicsiknek.  Továbbá tájékoztatást kért a hivatal köznevelési referensétől, hogy mivel komoly 
gondot okoz a takarítás megoldása, volna-e lehetőség takarítói állás betöltésére. 
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Szőllősiné Gyüre Gabriella köznevelési referens válaszában elmondta, hogy a kérelem 
jóváhagyáson van Polgármester úrnál. 
 
Hegedüs Mária Katalin óvodavezető tájékoztatásul elmondta, hogy nagyon jól sikerült az 
óvoda és az iskola közösen szervezett bálja, melyben mind az iskola és az óvoda munkatársai, 
mind pedig a szülők aktívan rész vettek. 
 
Nagy Attila tanácsnok indítványozta a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019/2020-es nevelési évre vonatkozó óvodai 
beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
43/2018. (XI.27.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
2019/2020-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
3. Tele

pülésrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 
Nagy Attila tanácsnok kezdeményezi a Gazdasági Igazgatóság felé, hogy a közterület 
karbantartásra elfogadott 28/2018.(IX.18.) számú határozat elszámolási határidejét 2019. 
június 30-i határidőre módosítsa. A testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
 
44/2018. (XI.27.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata kezdeményezi a 
Gazdasági Igazgatóság felé, hogy a közterület karbantartásra elfogadott 28/2018.(IX.18.) 
számú határozat elszámolási határidejét 2019. 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 egyeztette a megjelentekkel az év végi programokat. Az Adventi 
Gyertyagyújtás kapcsán a Betlehem felállítását, a fenyőfa kivágását és felállítását, a 
hangosítás biztosítását, illetve az anyagbeszerzések lebonyolítását. Az Idősek Karácsonya 
programja kapcsán a menü összeállítását, az óvodások és iskolások műsorát, tombolatárgyak 
illetve anyagbeszerzések lebonyolítását. Végül megbeszélték a Három királyok túra teendőit. 
Mivel ezen a programon sem használható az iskola konyhája, Jágerné Katona Zsuzsanna 
kulturális referens felajánlotta, hogy egyeztet Gavlik Péterrel a MH. 64. Boconádi Szabó 
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József Logisztikai Ezred parancsnokával katonai sátor és gulyáságyú biztosításáról a tea és a 
forralt bor elkészítéséhez. Nagy Attila tanácsnok indítványozta a Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzatnak, hogy a testület 250.000 Ft-tal támogassa a Három királyok túra 
programját, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. A testület az 
alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
 
45/2018. (XI.27.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, 
hogy a Három királyok túra 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. 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 


