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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2019. április 16-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.  
Nagy Attila a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület tagjai közül az ülés kezdetekor 
4 fő jelen van, 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: 
 
9/2019. (IV.16.) 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 végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról    
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az 
önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. 
(VI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
3. Előterjesztés az óvodák alapító okiratainak módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

4. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

pénzmaradvány elszámolásáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 
Az előterjesztőt képviselő Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető az előterjesztéshez 
szóbeli kiegészítésként tájékoztatta a megjelenteket, hogy az előterjesztés többek közt az 
áthúzódó bevételeket, kiadásokat, a zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány 
korrekciókat tartalmazza. 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
Nagy Attila tanácsnok kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztés főként a Németh István 
program beruházásainak 2018. év folyamán befejeződött költségvetési elemeit tartalmazza, 
majd indítványozta a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának, hogy az önkormányzat 
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló 
előterjesztést, határozati javaslatait és rendelet tervezetét a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 
10/2019. (IV.16.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokat és a rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre és határozati javaslatokra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az 

önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. 
(VI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  

 (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Az előterjesztőt képviselő Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető az előterjesztéshez nem 
fűzött szóbeli kiegészítést.  
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
Nagy Attila tanácsnok kiegészítésként felsorolta azokat a tételeket, amelyek a Kaposfüredi 
Településrészi Önkormányzatot érintik, mint pl. a Tulipán utca járdafelújítása, a városban lévő 
kultúrházak székcsere programja, köztük a Kaposfüredi Művelődési Házé, az Orgona utca 
parkolóbővítése, a Kaposfüredi út végén lévő buszfordulónál közvilágítás, a kaposfüredi 
óvodánál utcafronti ablakcsere, Búzavirág ltp-en a tűzoltóút aszfaltozása, stb.  
 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozta, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének módosításáról és 
az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI.26.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést, határozati javaslatait 
és rendelet tervezetét a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
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11/2019. (IV.16.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 
2019. évi költségvetésének módosításáról és az önkormányzati intézményekben folyó 
munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló előterjesztést, határozati javaslatait és rendelet tervezetét a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány a rendelet-tervezetre és határozati javaslatokra:  4 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

 

3.  Előterjesztés az óvodák alapító okiratainak módosításáról 
 (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

Az előterjesztés képviselő Szőllősiné Gyüre Gabriella köznevelési referens kiegészítésként 
elmondta, hogy az óvodai összevonások, csoportbezárások, csoportbővítések, illetve a 
jogszabályváltozások tették szükségessé az intézmények alapító okiratainak módosítását.  
 

A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 

Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozta, hogy 
az óvodák alapító okiratainak módosításáról szóló előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 

12/2019. (IV.16.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az óvodák alapító 
okiratainak módosításáról szóló előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 

Szavazati arány:  4 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

 

4. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
 

Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a testületet, hogy a Kaposvár-Toponár közti (régi) átkötő 
útnál szükségessé vált kettő, mindkét irányból behajtani tilos – kivéve célforgalom – tábla 
kihelyezése, ezért kérjék fel Tóth István városi főmérnököt, hogy gondoskodjanak a feladat 
megvalósításáról.  
Kérdés, hozzászólás nem volt, így ennek megvalósítás érdekében a testület az alábbi 
határozattal döntött.  
 

13/2019. (IV.16 .) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata felkérte Tóth István 
városi főmérnököt, hogy gondoskodjanak a Kaposvár-Toponár közti régi átkötő útjára mindkét 
irányból behajtani tilos – kivéve célforgalom – táblák kihelyezéséről.  
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Tóth István városi főmérnök 
Határidő:  2019. június 15.  
 
Szavazati arány:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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Lábodi Miklós bizottsági tag elmondta, hogy felmérte a kaposfüredi utcanévtáblák állapotát, 
miszerint kb. 20 db esetében vált szükségessé a csere, illetve a pótlás. A keretek tekintetében a 
templom környékén 5 táblakeret is van, ami jó állapotú, így azok áthelyezése megoldható.  
 
Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Városgondnokság tájékoztatása 
szerint 7.000-8.000 Ft-ba kerül egy tábla elkészítése, azaz 80.000-80.000 Ft lenne a kifizetendő 
összeg. Az egyeztetések alapján a költségek felét a Településrészi Önkormányzat, a másik felét 
pedig a Városgondnokság finanszírozza. A keretek pótlására, javítására a későbbiekben kerül 
sor.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, így a testület a fentiek alapján az alábbi határozatot hozta.  
 
14/2019. (IV.16.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
a Kaposfüreden lévő hiányzó, illetve megrongálódott utcanévtáblák pótlásához 80.000 Ft-ot 
biztosít, amelyet kér a Városgondnokság számlájára utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság-vezető 
Határidő:  2019. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 
az előző évekhez hasonlóan támogassa a Településrészi Önkormányzat testülete a 
településrészen található intézményeket, egyesületeket, melyek munkájukkal emelik a 
településrész színvonalát, köztük a Kaposfüredi Tagóvodát is, ahol eszközök beszerzésére 
50.000 Ft-ra volna szükség. A testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot.  
 
15/2019. (IV.16.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
a Kaposfüredi Tagóvoda részére eszközök beszerzéséhez 50.000 Ft támogatást biztosít, amelyet 
kér a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda részére utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
A lakosság összetartására szervezett rendezvényekben kiemelkedő szerepet vállal a 
Kaposfüredi Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület, mely ebben az évben is megszervezi a 
hagyományokhoz híven a májusi gyermeknapi rendezvényt, melyhez 50.000 Ft támogatást 
javasol a testület elé. A testület az alábbi határozatot hozta.  
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16/2019. (IV.16.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
részönkormányzati keretéből a Kaposfüredi Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület májusi 
gyermeknapi rendezvényhez 50.000 Ft támogatást biztosít, melyet kér a Kaposfüredi Sport és 
Kulturális Közhasznú Egyesület számlájára utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
A nyugdíjas lakosság körében népszerű egyesület munkájának támogatásaként rendezvényei 
lebonyolításához 50.000 Ft támogatás elfogadását terjeszti a testület elé. A Településrészi 
Önkormányzat testülete az alábbi határozatot hozta. 
 
17/2019. (IV.16.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, hogy a 
Nyugdíjasok Kaposvár – Kaposfüredi Egyesületének rendezvényei lebonyolításához a 
részönkormányzati keretéből 50.000 Ft támogatást biztosít. A támogatást a Nyugdíjasok 
Kaposvár – Kaposfüredi Egyesületének számlájára kéri átutalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Idén is folytatódik az a múlt évi kezdeményezés, miszerint a Kaposvári Tankerületi Központ 
közreműködésével és támogatásával lecserélik a Benedek Elek Tagiskola tornacsarnokában 
lévő elhasználódott székeket, akik előzetesen ígéretet tettek arra, hogy hozzájárulnak a 
költségekhez. A felkérés írásban fog megtörténni. A Településrészi Önkormányzat 50.000 Ft 
támogatás elfogadását javasolja az alábbi határozattal.  
 
18/2019. (IV.16.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, hogy 
részönkormányzati keretéből a kaposfüredi Benedek Elek Tagiskola tornacsarnokába székek 
vásárlásához 50.000 Ft támogatást biztosít. A támogatást kéri a Kaposvári Tankerületi Központ 
számlájára utalni.  
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balog Beáta igazgató 
Határidő:  2019. május 15. 
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Szavazati arány: 4 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

 

A múlt évhez hasonlóan a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat támogatja Kaposvári 
Sporthorgász Egyesületet 30.000 Ft-tal a Horgászjuniális program megszervezéséhez. A 
testület az alábbi határozattal támogatja a javaslatot.  
 
19/2019. (IV.16.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
a Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére, a Horgászjuniális program lebonyolításához 
30.000 Ft támogatást biztosít. A támogatást a Kaposvári Sporthorgász Egyesület számlájára 
kéri átutalni. 
 

Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. május 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 

A tavaszi munkákra, illetve a zöld növényzet karbantartására Nagy Attila tanácsnok 100.000 
Ft-os támogatást terjeszt a testület elé.  
 
20/2019. (IV.16.) 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:  2019. május 15. 
 

Szavazati arány: 4 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

 

Závecz Ernőné tájékoztatásul elmondta, hogy a Kaposfüredi Művelődési Ház 
melléképületének tetőjavítására elkülönített pénzmaradványt, az idei évben fogják felhasználni 
a helyreállításra az Együd Árpád Kulturális Központ keretéből. 
 

Nagy Attila tanácsnok javasolta a részvevőknek, hogy a soron következő bizottsági ülésre 
gondolják át és tegyenek javaslatot a nyáron megrendezendő Kaposfüredi Káposztás Napok 
rendezvény lebonyolítására és programjára.  
 

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 


