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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

 JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2019. november 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. Megköszönte a választás 
lebonyolításában történő részvételt és gratulált a megválasztott tagoknak. 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: 
 
30/2019. (XI.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. Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása (szóbeli) 
Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzat ügyrendjéről 
Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
Közreműködik: Vörös Katalin titkár  
    

3. Előterjesztés a Közgyűlés 2020. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
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5. Előterjesztés a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának 

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

6. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzatának 2019. év végi ünnepi feladatok költségvetéséről (szóbeli) 
Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
Közreműködik: Vörös Katalin titkár 
 

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

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása (szóbeli) 

Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
 
Nagy Attila tanácsnok a településrészi önkormányzati jegyzőkönyvek aláírására, illetve 
távolléte esetén az elnöki feladatok ellátására Kisné Mráv Marianna, részönkormányzati 
képviselő megválasztását javasolta. A testület a javaslattal egyetértve az alábbi határozatot 
hozta. 
 
31/2019. (XI.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata a településrészi 
jegyzőkönyvek aláírására, illetve távolléte esetén az elnöki feladatok ellátására Kisné Mráv 
Marianna részönkormányzati képviselőt megválasztotta. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat 
ügyrendjéről 
(Az előterjesztést a 3. sz. melléklet tartalmazza.) 
Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
Közreműködik:  Vörös Katalin titkár  

        

Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a megjelenteket az előterjesztés tartalmáról, majd mivel a 
testület részéről nem hangzott el javaslat és kiegészítés, az alábbi határozatot hozta. 
 
32/2019. (XI.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata Kaposvár Megyei 
Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat ügyrendjéről szóló előterjesztést a 
melléklet szerint elfogadta. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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3. Előterjesztés a Közgyűlés 2020. évi munkatervéről 
       (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

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

 
Nagy Attila tanácsnok az előterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy a Közgyűlés 
munkaterve az SZMSZ alapján készült. Mivel nem hangzott el kérdés és hozzászólás, így az 
előterjesztést elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
33/2019. (XI.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
Közgyűlés 2020. évi munkatervéről szóló előterjesztést és elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
4. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

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

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

 
Az előterjesztőt képviselő Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető az előterjesztéshez 
szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Nagy Attila tanácsnok kiegészítésként elmondta, hogy a tervezett munkák egy része elkészült, 
egy része pedig még folyamatban van mind Kaposfüreden, mind pedig Kaposváron.  
 
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 2019. évi költségvetésének I-
III. negyedévi teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést, rendelet 
tervezetét és határozati javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
34/2019. (XI.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az 
önkormányzat 2019. 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 

5. Előterjesztés a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
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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. 
 
Szentgyörgyiné Lőrincz Aranka, a Kaposfüredi Tagóvoda vezetője elmondta, hogy egyre 
több gyermek érkezik az óvodába a környező falvakból, Magyaregresről, Somogyaszalóból, 
illetve Mernyéről. Továbbá megköszönte a részönkormányzatnak az óvodának nyújtott anyagi 
támogatást.  
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
35/2019. (XI.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 
2019/2020-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

6. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzatának 2019. évi végi ünnepi feladatok költségvetéséről (szóbeli) 

 Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
 Közreműködik:  Vörös Katalin titkár 

 
Nagy Attila tanácsnok egyeztette az érintettekkel (az iskola és az óvoda képviselőjével, 
valamint Závec Ernőnével az Együd Árpád Kulturális Központ igazgatóhelyettesével) az 
Adventi Gyertyagyújtás (2019. december 1. 16.30 óra) programját, teendőit, mely magában 
foglalja a hangosítás biztosítását, az adventi koszorú vásárlását, a tér díszítését, fenyőfa és a 
betlehem felállítását, sátor beszerzését, stb., majd indítványozta a Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzatnak, hogy a testület 40.000 Ft-tal támogassa a rendezvényt, melyet kér az Együd 
Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. A testület az alábbi határozattal fogadta el a 
javaslatot.   
 
36/2019. (XI.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
az Adventi Gyertyagyújtás programjának megszervezéséhez 40.000 Ft támogatást biztosít, 
melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni.  
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. november 25. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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Nagy Attila tanácsnok egyeztette Varga Józsefnével a Nyugdíjasok Kaposvár – Kaposfüredi 
Egyesülete elnökével az Idősek Karácsonya (2019. december 7. 16.00 óra) programját, melyen 
az óvodások és az iskolások műsorára is számítanak. Kérte Varga Jánost, a Benedek Elek 
Tagiskola igazgatóját, biztosítsa a Sportcsarnok használatát a rendezvény lebonyolításához, 
ezzel kapcsolatban tanácsnok úr is egyeztet Stickel Péterrel, a Kaposvári Tankerületi Központ 
igazgatójával. Kérte Závec Ernőnét, hogy vegye fel a kapcsolatot az étkezést biztosító cég 
vezetőjével a vacsora egyeztetése ügyében, illetve intézkedjen a hangosítás biztosításáról. Kérte 
Kisné Mráv Mariann bizottsági tagot, hogy a múlt évhez hasonlóan, a meghívókon ismét 
szerepeltessék a visszajelzés megjelölését, biztosítva ezzel a pontos létszám leadását a vacsora 
megrendeléséhez. Kérte a részvevőket, hogy gyűjtsenek a tombolára felajánlásokat, illetve 
vásároljanak ajándéktárgyakat. Indítványozta a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatnak, 
hogy a testület 300.000 Ft-tal támogassa a rendezvényt, melyet kér az Együd Árpád Kulturális 
Központ számlájára utalni. A testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
   
37/2019. (XI.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
az Idősek Karácsonya programjának megszervezéséhez 300.000 Ft támogatást biztosít, melyet 
kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni.  
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. november 25. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok egyeztette a Három királyok túra teendőit. Mivel ezen a programon 
sem használható az iskola konyhája, egyeztet Gavlik Péterrel, a MH. 64. Boconádi Szabó József 
Logisztikai Ezred parancsnokával, hogy a múlt évhez hasonlóan biztosítsák a katonai sátrat és 
gulyáságyút a tea és a forralt bor elkészítéséhez. Nagy Attila tanácsnok indítványozta a 
Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatnak, hogy a testület 300.000 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. 
 
38/2019. (XI.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
a Három királyok túra programjának megszervezéséhez 300.000 Ft támogatást biztosít, melyet 
kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni.  
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. december 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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7. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 
 
Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Városgondnokság visszaállította 
és lerögzítette a Szőlőhegyi utcában a betonvályjúkat. Kérte Kisné Mráv Mariannt, készítsen 
aláírásgyűjtő ívet, melyet az utcában lévő lakókkal kell aláíratni, támogatják-e, hogy 
maradjanak az utcába kihelyezett, forgalmat lassító betontömbök.  
 
Nagy Attila tanácsnok kéri a testületet, hogy kérjék fel a Műszaki és Pályázati Igazgatóságot, 
hogy vizsgálják felül a Kaposfüreden lévő, új lakótelepi játszótér műszaki állapotát.  
 
39/2019. (XI.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata felkéri a Műszaki és 
Pályázati Igazgatóságot, hogy a testület következő munkaterv szerinti ülésére vizsgálják felül, 
és adjanak tájékoztatást a Kaposfüreden lévő, új lakótelepi játszótér műszaki állapotáról. 

 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2020. január 20. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok javasolta, hogy a soron következő bizottsági ülésre hívják meg dr. 
Heffer Attila városi rendőrkapitányt, illetve Turnai Károlyt, a Kaposvári Közlekedési Zrt. új 
vezérigazgatóját. 
 
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 


