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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 

 JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2020. szeptember 15-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.  Külön köszöntötte dr. 
Csillag Gábor jegyző urat és Pisztora Ferenc plébánost, aki az idei év júniusától a kaposfüredi 
Szent Őrangyalok Plébánia lelkipásztora. 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, hogy a meghívóban kiküldött napirendeken kívül, a 
részönkormányzat vegye fel napirendjei közé a Deseda tó és környéke, mint helyi jelentőségű 
természetvédelmi terület védelméről és használatának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, majd megkérdezte van-e más napirend 
tárgyalására javaslat. Mivel további javaslat nem hangzott el, a településrészi önkormányzat a 
jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként szereplő meghívójában jelzett napirendekről a 
kiegészítéssel módosítva az alábbi határozatot hozta. 
 
18/2020. (IX.15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az ülés napirendi 
pontjait a Deseda tó és környéke, mint helyi jelentőségű természetvédelmi terület védelméről 
és használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 
előterjesztéssel kiegészítve fogadta el. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
NAPIREND 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a 
költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. évi munkatervéhez 
(szóbeli) 
Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
Közreműködik: Vörös Katalin titkár  
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3. Előterjesztés Deseda tó és környéke, mint helyi jelentőségű természetvédelmi terület 

védelméről és használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

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

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a 

költségvetési rendelet módosításáról (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült 

jegyzőkönyv tartalmazza.) 

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

 
Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető az előterjesztéshez nem fűzött szóbeli 
kiegészítést. 
 
Nagy Attila tanácsnok kiegészítésként elmondta, hogy az I. félévre az Önkormányzat 
növekvő bevétellel számolt, azonban a járványhelyzet teljes mértékben felülírta költségvetést. 
Csökkenteni kellett a kiadásokat és a veszélyhelyzet magas költségeinek finanszírozására az 
Önkormányzat védekezési alapot hozott létre. A részönkormányzatot érintően elmondta, hogy 
ugyan az Orgona utcai parkoló felújítása tavasszal törölve lett a költségvetési anyagból, a 
részönkormányzat később újra kezdeményezte a munka elvégzését, melynek eredményeként a 
tervek már elkészültek. A Margaréta utcában is megkezdődött az esővíz-elvezetési 
munkálatok felmérése, megtörtént a Szőlőhegyi utca garanciális javítása, de még vannak 
hiányosságok, amit a munka átvételekor fognak jelezni. Elmondta, hogy az előterjesztés 
határozati javaslatának 7-es pontjában szerepel a Kaposfüred Sport Klub támogatása. Mivel a 
testület részéről nem hangzott el kérdés és hozzászólás, így az előterjesztést elfogadásra 
javasolja a Közgyűlésnek. 
 
19/2020. (IX.15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 
2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre: 4 igen 

0  tartózkodás 
0 nem 

 
Szavazati arány a határozati javaslatra: 4 igen 
      0 tartózkodás 
      0 nem 

 
2. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. évi 

munkatervéhez (szóbeli) 



 

 
3 

 

Előterjesztő: Nagy Attila tanácsnok 
Közreműködik: Vörös Katalin titkár  

        

Nagy Attila tanácsnok megkérdezte a részönkormányzat tagjait, hogy van-e javaslatuk a 
Közgyűlés 2021. évi munkatervéhez, mivel a testület részéről nem érkezett kezdeményezés, 
nem hangzott el kérdés és hozzászólás, az alábbi határozatot hozta. 
 
20/2020. (IX.15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, 
hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. évi munkatervéhez nem tesz 
javaslatot. 
 
Felelős:  Nagy Attila tanácsnok 
Közreműködik: Vörös Katalin titkár 
Határidő:  azonnal 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0  nem 

3. Előterjesztés Deseda tó és környéke, mint helyi jelentőségű 
természetvédelmi terület védelméről és használatának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
Dr. Csillag Gábor jegyző az előterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy a Deseda rendelet 
a ’90-es években íródott, melyet az évek során nagyon sokszor módosítottak, most azonban új 
rendelet készült, mely szabályozza a Desedát használókat, a horgászokat, a mezőgazdasági 
művelést, stb. Az előterjesztés tartalmazza a tó és környéke bizonyos földrészleteinek kezelési 
tervét, melyek természetvédelmi területek.  
 
Nagy Attila tanácsnok javasolta, hogy az előterjesztés 4. sz. melléklete legyen kiegészítve a 
partvédelem szabályozásának fontosságával. Elmondta, hogy Deseda közelében a füredi 
szőlőhegyi szakaszon, ami régen legelő volt, önkéntes alapon megkezdték az elhanyagolt 
terület rendbetételét és javasolta, hogy a város is fordítson pénzt a terület karbantartására. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott el. Nagy Attila 
tanácsnok a kiegészítéssel módosítva elfogadásra javasolta az előterjesztést a Közgyűlésnek. 
 
21/2020. (IX.15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
Deseda tó és környéke, mint helyi jelentőségű természetvédelmi terület védelméről és 
használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést 
és elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

4. Tele
pülésrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
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 Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
 
Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Főépítészi Irodától megkapták a 
választ a magtár épületének felújításáról, miszerint a tulajdonos feladata lenne a helyreállítás.  
 
Elmondta, hogy a járványhelyzetre tekintettel várhatóan minden helyi rendezvény el fog 
maradni, de mivel az Adventi gyertyagyújtás szabadtéri program, annak megtartása nem okoz 
problémát. Felkérte Pisztora Ferenc plébánost, hogy az eddigi évekhez hasonlóan, mondjon 
ünnepi beszédet Advent első vasárnapján, majd hozzátette, hogy a novemberi ülésen még 
további egyeztetések lesznek az év végi – megtartható – rendezvények lebonyolításáról.  
 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy elkészült a Művelődési Ház vizes blokkja, azonban 
még szükség lenne egy mosogatószekrény beépítésére.  
 
Mihalovics Edit, a művelődési ház vezetője elmondta, hogy mivel az Együd Árpád 
Kulturális Központ költségvetésében nagymértékű elvonások történtek, minden támogatást 
örömmel fogadnak.  
 
Nagy Attila tanácsnok javasolta a részönkormányzatnak, hogy 150.000 Ft-tal támogassa a 
Művelődési Ház mosogatószekrényének megvásárlását és beépítését. A testület az alábbi 
határozattal fogadta el a javaslatot.  
 
22/2020. (IX.15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, 
hogy a Kaposfüredi Művelődési Ház részére mosogatószekrény beszerzéséhez és 
beépítéséhez 150.000 Ft támogatást biztosít, amelyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ 
számlájára utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2020. október 15. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy a részönkormányzat korábbi ülésein (2020. január 21. 
és 2020. július 7.) kérték a Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t, hogy mérjék fel az ott felsorolt 
veszélyes fák állapotát, melyről ezidáig nem kaptak tájékoztatást. Ismételten kérték a 
felmérések és a kivágások elvégzését.  
 
Nagy Attila tanácsnok továbbá kérte a Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t, hogy az alábbi 
kérdésekben adjanak tájékoztatást a soron következő – novemberi – ülésre: 

- vizsgálják felül a Kaposfüredi út 7. sz. előtti zebránál lévő megsüllyedt híd állapotát; 
- gondoskodjanak a Kaposvár – Toponár összekötő útján lévő megdőlt fák metszéséről; 
- vizsgáltassák be az Ibolya utcában lévő elgombásodott japán szilvafákat, melyek 

elszáradtak, elidősödtek, és lehetőség szerint gondoskodjanak új fák ültetéséről; 
- a Kaposfüredi út 205-207. sz-nál van 4 fenyőfa, melyek közül az egyik benyúlik a 

szomszédos telekre, gondoskodjanak annak metszéséről; 
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- gondoskodjanak az Árvácska és a Vadszőlő u. kereszteződésében lévő fák 
metszéséről; 

- Pál Endre képviselő javaslata alapján gondoskodjanak a Kaposfüredi út végén a jobb 
oldali járda mellett lévő díszbokrok metszéséről, melyek akadályozzák a közlekedést.  

 
Nagy Attila tanácsnok javasolta a részönkormányzat tagjainak, hogy a soron következő 
bizottsági ülésre hozzanak árajánlatot a templomkertben lévő Trianoni emlékmű körüli terület 
térkövezésére. 
 
Lábodi Miklós képviselő ismételten javaslatot tett a kaposfüredi játszótér felújítására, melyre 
Nagy Attila tanácsnok azt a tájékoztatást adta, hogy a munka felmérése folyamatban van. 
 
Kisné Mráv Marianna képviselő elmondta, hogy Kaposfüreden az új körforgalomnál már 
nagyon régóta nem égnek a közvilágítási lámpák, kérték a Műszaki és Pályázati 
igazgatóságot, hogy a soron kívüli bizottsági ülésre nézzenek utána és gondoskodjanak annak 
javításáról. 
 
Nagy Attila tanácsnok Polgármester úr nevében átadott egy emlékplakettet Varga Józsefné 
részére a Nyugdíjasok Kaposvár – Kaposfüredi Egyesületének 35. évfordulója alkalmából.  
 
Az őszi munkákra, illetve a zöld növényzet karbantartására Nagy Attila tanácsnok 150.000 
Ft-os támogatást terjesztett a testület elé.  
 
23/2020. (IX.15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, 
hogy közterület karbantartásra 150.000 Ft-ot fordít. A támogatást kéri az Együd Árpád 
Művelődési Központ részére utalni. 
 

Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2020. október 15. 
 

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 


