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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2019. február 19-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, illetve Gelencsér Ferencné 
tanácsnokot, aki Kissné Mráv Marianna távolléte miatt vett részt az ülésen.  
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. 
Nagy Attila tanácsnok kérte a képviselőket, hogy a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként 
szereplő meghívó napirendjét fogadják el. 
 
A településrészi önkormányzat az ülés meghívójában jelzett napirendről az alábbi határozatot 
hozta: 
 
4/2019. (II.19.) 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 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról 

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

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

Az előterjesztőt képviselő Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető az előterjesztéshez 
szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
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Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza, hogy Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 1.563.000 Ft támogatást biztosítson a Kaposfüred Sport Club 
részére a futballpálya öntözőrendszerének kiépítéséhez szükséges önerőre, illetve 1.437.000 Ft-
ot az utánpótlás csapatok versenyeztetésére és az egyesület működési kiadásaira.  
 
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 költségvetési 
rendeletének módosításáról szóló előterjesztést, rendelet tervezetét és határozati javaslatait a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

5/2019. (II.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról 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. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan egyeztetett dr. Heffer 
Attila városi rendőrkapitánnyal a szokásos éves beszámolóról, de mivel semmi rendhagyó 
esemény nem történt, így az idei évben nem tartották szükségesnek annak megtartását. 
 
Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat tagjait, hogy 
a Három királyok túra programjának lebonyolítására megszavazatott 250.000 Ft-os 
támogatásból (45/2018. (XI.27.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat) 
megmaradt 25.000 Ft. Javasolta, hogy a 25.000 Ft-os pénzmaradványt fordítsák közterület 
karbantartásra. A testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
 
6/2019. (II.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata a 45/2018. (XI.27.) 
számú határozatát úgy módosítja, hogy a Három királyok túra programjának megszervezéséhez 
biztosított 250.000 Ft-os támogatásból 225.000 Ft-ot a túra megvalósítására, a megmaradt 
25.000 Ft-ot közterület karbantartásra fordít.  
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
Szavazati arány: 4 igen   0 tartózkodás   0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok javasolta, hogy a soron következő Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzat ülésén – melynek időpontja április 16. – döntsenek az iskola és az óvoda 
támogatásáról, melyen vegyenek részt az érintett intézmények vezetői.  
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Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy a Kling József által megalkotásra kerülő Magyar 
Szentek és Boldogok egyházi szoborra az Önkormányzat 2 M Ft-os támogatást nyújtott, kb. 
ugyanennyi gyűlt össze adományokból. A Kaposvári Településrészi Önkormányzat tagjai 
300.000 Ft-tal szeretnének hozzájárulni a szobor megvalósításához. 
A testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
 
7/2019. (II.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
a Kaposfüredi Szent Őrangyalok Plébániáért Alapítvány részére a Magyar Szentek és Boldogok 
egyházi szobor megalkotásához 300.000 Ft támogatást biztosít, melyet kér a Kaposfüredi Szent 
Őrangyalok Plébániáért Alapítvány CIB Banknál vezetett 10700172-70791163-51100005 
számú számlájára utalni.  
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. március 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen    0 tartózkodás   0 nem 
 
Nagy Attila tanácsnok javaslatot tett arra, hogy a soron következő ülésre – melynek időpontja 
április 16. – mérjék fel a Kaposfüreden lévő utcanévtáblák állapotát (fém kereteket, valamint a 
megrongálódott és hiányzó műanyag táblákat egyaránt), majd ennek összesítése után tegyenek 
javaslatot a támogatás mértékére.  
 
Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Három királyok túra 
szőlősgazdáinak és a rendezvényen résztvevő segítőknek a megvendégelése a pontos létszám 
leadását követően 2019. február 23-án kerül sor a Vörös Fogadóban.  
 
Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a testületet, hogy a kaposfüredi Benedek Elek Tagiskola 
előtti zebra jelzőlámpája a Kaposfüredi út felőli oldalon meghibásodott, ezért kérjék fel a 
Műszaki és Pályázati Igazgatóságot, hogy vizsgálják meg, majd orvosolják a problémát. A 
testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
 
8/2019. (II.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata felkéri a Műszaki és 
Pályázati Igazgatóságot, vizsgálják felül, majd orvosolják a problémát, miszerint a kaposfüredi 
Benedek Elek Tagiskola előtti zebra jelzőlámpája a Kaposfüredi út felőli oldalon 
meghibásodott.  
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2019. március 10. 
 
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          Lábodi Miklós 
          elnök          képviselő 
  jegyzőkönyv-hitelesítő 


