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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2019. január 22-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 van jelen így a 
településrészi önkormányzat ülése határozatképes. Megkérdezte a jelenlévőket, hogy a 
kiküldött napirendeken kívül van-e más napirend tárgyalására javaslat. Mivel további javaslat 
nem hangzott el, a településrészi önkormányzat az ülés meghívójában jelzett napirendről az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1/2019. (I.22.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az ülés napirendi 
pontjait elfogadta. (A meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 

Szavazati arány: 4 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

NAPIREND 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetéséről 

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

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzata 2019. évi munkatervéről 
Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 

 Közreműködik: Vörös Katalin titkár 
 

3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetéséről 
(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 elmondta, hogy a költségvetés tartalmazza a Német 
István Program keretén belül a Szőlőhegyre vezető út aszfaltozását, valamint örömmel 
tájékoztatta a megjelenteket, hogy a részönkormányzatok kerete 50%-al emelkedik, ami a 
Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat esetében 2.400 eFt-ot jelent.  
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Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
szóló előterjesztést, rendelet tervezetét és határozati javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 

2/2019. (I.22.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztést, rendelet-tervezetet, valamint a 
határozati javaslatait 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 

Önkormányzata 2019. évi munkatervéről 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv is tartalmazza.) 

Nagy Attila tanácsnok az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 

A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat 
2019. évi munkatervéről szóló előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
3/2019. (I.22.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat 2019. évi munkatervéről szóló előterjesztést és 
elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
 
Nagy Attila tanácsnok megköszönte az érintetteknek a decemberi és januári programok 
szervezésében és lebonyolításában nyújtott segítséget (Adventi Gyertyagyújtás, Idősek 
Karácsonya, Három királyok túra). Külön köszönetét fejezte ki az MH. 64. Boconádi Szabó 
József Logisztikai Ezred parancsnokának, hogy biztosították a tea és bor elkészítéséhez 
szüksége eszközöket a Három királyok túrára. Megköszönte Varga Jánosnak, a Benedek Elek 
Tagiskola igazgatójának, hogy lehetőséget adott az iskola használatára a rendezvényekhez. 
Végül egyeztettek arról, hogy az idei évben is megvendégelik a túrán közreműködő 
szőlősgazdákat, akik áldozatos munkájukkal több száz túrázót szolgálták ki pincéiknél. A nekik 
szánt ajándék és a vacsora pontos időpontjának meghatározása még megbeszélésre kerül. 
 
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 


