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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 

ÖNKORMÁNYZATA 

JEGYZŐKÖNYV 

 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 

2019. május 28-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 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 a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként 

szereplő meghívójában jelzett napirendről az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2019. (V.28.) 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 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 

2. Előterjesztés a 2019/2020-as nevelési év előkészítéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 

Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 

Az előterjesztőt képviselő Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető az előterjesztéshez nem 

fűzött szóbeli kiegészítést. 
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A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 

 

Nagy Attila tanácsnok kiegészítésként elmondta, hogy a településrészt érintően az 

előterjesztés az általános felhalmozási tartalék terhére tartalmaz a Szőlőhegyre vezető út 

elkészítésére és csapadék elvezetés munkáira 11.530 eFt-ot, majd kérte, hogy szavazzanak az 

előterjesztésről, határozati javaslatokról és rendelet tervezetről. 

 

22/2019. (V.28.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 

2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 

határozati javaslatokat és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 

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

0 tartózkodás 

0 nem 

 

2. Előterjesztés a 2019/2020-as nevelési év előkészítéséről 

 (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy az előterjesztőt képviselő Szőllősiné Gyüre Gabriella 

köznevelési referens nem tudott részt venni a bizottsági ülésen, de amennyiben kérdés merül 

fel, írásban megválaszolja. 

 

A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 

 

Nagy Attila tanácsnok kiegészítésként röviden felsorolta az előterjesztés három határozati 

javaslatának tartalmát, mely az óvodák csoportlétszámairól, a nyitvatartási rendekről, illetve a 

nyári napközikről szól, majd kérte, hogy szavazzanak az előterjesztésről és a határozati 

javaslatokról.  

 

23/2019. (V.28.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 

2019/2020-as nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és határozati 

javaslatait elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  

 

Szavazati arány:  4 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 

Szentgyörgyiné Lőrincz Aranka tagóvoda-vezető segítséget kért abban, hogy a Kaposfüredi 

Tagóvoda egyik szakaszán nyírják le a füvet damilos fűnyíróval, mivel a rendelkezésükre álló 

benzines géppel ez nem megoldható. Továbbá kérte Nagy Attila tanácsnok közreműködését 

abban, hogy a jelenleg közfoglalkoztatotti udvaros álláshelyet tölthessék be főállású 

dolgozóval.  

 

Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a jelenlévőket, hogy folyamatban van a Benedek Elek 

Tagiskola tornacsarnokába a székek vásárlása, melyben a Kaposvári Tankerületi Központ 
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működik közre, valamint a városrészben megrongálódott és hiányzó utcanévtáblák pótlása, 

melyet a Városgondnokság intéz.  

 

Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 

az előző évekhez hasonlóan támogassa a Településrészi Önkormányzat testülete Kling József 

szobrászművész munkáját 30.000 Ft-tal. 

 

24/2019. (V.28.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 

Kling József szobrászművész részére kiállítások lebonyolításához és új munkák készítéséhez 

30.000 Ft támogatást biztosít, amelyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára 

utalni. 

 

Felelős:  Nagy Attila elnök 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. június 30. 

 

Szavazati arány: 3 igen 

1 tartózkodás 

0 nem 

 

Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 

az előző évekhez hasonlóan támogassa a Településrészi Önkormányzat testülete Kling Józsefné 

munkáját 30.000 Ft-tal, a Kaposfüredi Galéria és Szoborpark működtetéséhez. 

 

25/2019. (V.28.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 

Kling Józsefné részére a Kaposfüredi Galéria és Szoborpark működtetéséhez 30.000 Ft 

támogatást biztosít, amelyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 

 

Felelős:  Nagy Attila elnök 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. június 30. 

 

Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

A gyermekek körében népszerű a Mester Béla által szervezett nyári alkotóműhely, melyhez 

szakmai anyagok vásárlására, illetve a művészeti tevékenységéhez szükséges eszközök 

beszerzéséhez 50.000 Ft-ot biztosít a Településrészi Önkormányzat testülete az alábbi határozat 

szerint. 

 

26/2019. (V.28.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, hogy 

Mester Béla művészeti tevékenységéhez szükséges eszközök beszerzéséhez a 

részönkormányzati keretéből 50.000 Ft támogatást biztosít, amelyet kér az Együd Árpád 

Kulturális Központ számlájára utalni. 
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Felelős:  Nagy Attila elnök 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. június 30. 

 

Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

Nagy Attila tanácsnok közterület karbantartására 200.000 Ft-os támogatási összeget terjesztett 

a testület elé.  

 

27/2019. (V.28.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 

közterület karbantartásra 200.000 Ft-ot fordít. A támogatást kéri az Együd Árpád Művelődési 

Központ részére utalni. 

 

Felelős:  Nagy Attila elnök 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. június 30. 

 

Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

A Kaposfüredi Káposztás Napok megszervezése minden évben népszerű rendezvény a helyiek 

körében, melyhez a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is a Településrészi Önkormányzat, 

keretéből 600.000 Ft támogatást biztosít az alábbi határozat szerint. Nagy Attila tanácsnok 

javasolta, hogy a rendezvény lebonyolítására augusztus 31-én kerüljön sor.  

 

28/2019. (V.28.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, hogy 

részönkormányzati keretéből a Kaposfüredi Káposztás Napok rendezvény lebonyolításához 

600.000 Ft támogatást biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára 

utalni. 

 

Felelős:  Nagy Attila elnök 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. június 30. 

 

Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

Nagy Attila tanácsnok javaslatot tett arra, hogy a testület támogassa a Kaposfüred Sport Club 

kérését, miszerint hozzájárulást kérnek a minden évben megrendezendő Torma Kálmán és 

Balázs Gyula emléktornák szervezéséhez. A testület 60.000 Ft-os összegben egyezett meg a 

támogatás mértékét illetően. A testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot.  
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29/2019. (V.28.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 

a Kaposfüred Sport Club részére a Torma Kálmán és Balázs Gyula emléktornák 

megszervezéséhez 60.000 Ft támogatást biztosít, melyet kér az Kaposfüred Sport Club 

számlájára utalni.  

 

Felelős:  Nagy Attila elnök 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. június 30. 

 

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 


