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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 

 JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2021. június 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. 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 részönkormányzat tagjait, hogy van-e más 
napirend tárgyalására javaslat, mivel további javaslat nem hangzott el, az ülés meghívóban 
jelzett napirendjének elfogadását kérte.  
 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
1/2021. (VI.15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az ülés meghívóban 
jelzett napirendjét elfogadta. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

NAPIREND 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról  
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Előterjesztés Kaposvár kulturális-közművelődési intézményhálózatának 
átalakításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

3. Előterjesztés a 2021/2022-es nevelési év előkészítéséről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi 

Önkormányzatának 2021. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
Közreműködik: Vörös Katalin titkár 
 

5. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok (szóbeli) 
   Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 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 röviden tájékoztatta a megjelenteket a költségvetési rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés tartalmáról. 
 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
2/2021. (VI.15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 
2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést, rendelet-tervezetet, 
valamint a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre: 4 igen 

0  tartózkodás 
0 nem 

 
Szavazati arány a határozati javaslatokra: 4 igen 
      0 tartózkodás 

0  nem 

 
2. Előterjesztés Kaposvár kulturális-közművelődési intézményhálózatának 

átalakításáról 
     (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

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

 
Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Együd Árpád Kulturális Központ 
az intézményhálózat átalakításának következtében beolvad a Csiky Gergely Színház és 
Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft-be, azonban a Kaposfüredi Művelődési Ház nem 
közvetlenül a Színházhoz fog tartozni, hanem az Önkormányzat a Kaposvári 
Humánszolgáltatási Gondnokság üzemeltetésébe fogja adni.   
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
3/2021. (VI.15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
Kaposvár kulturális-közművelődési intézményhálózatának átalakításáról szóló előterjesztést és 
elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek. 

 
Szavazati arány:  4 igen 

0  tartózkodás 
0  nem 
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3. Előterjesztés a 2021/2022-es nevelési év előkészítéséről  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 

 
Szőllősiné Gyüre Gabriella köznevelési referens az előterjesztés kiegészítéseként elmondta, 
hogy csak annyi változás van a korábbi évekhez képest, hogy Polgármester úr javaslatot tett a 
nyári karbantartási szünet időpontjáról. 
 
Hegedüs Mária Katalin óvodavezető elmondta, hogy a 2021/2022-es nevelési évre 
vonatkozóan rendben lesznek az óvodai létszámok, személyi problémák voltak, melyek 
pályakezdő óvodapedagógusok felvételével megoldódnak. Azonban az épület alatti 
csapadékvíz-elvezetés okoz komoly gondokat, melyben a Műszaki és Pályázati Igazgatóság és 
a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság is igyekszik hatékonyan közreműködni és 
segíteni. 
  
4/2021. (VI.15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
2021/2022-es nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést és elfogadásra javasolta a 
Közgyűlésnek. 

 
Szavazati arány:  4 igen 

0 tartózkodás 
0  nem 

4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzatának 2021. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
Közreműködik:  Vörös Katalin titkár 
  

Nagy Attila tanácsnok megkérdezte a részönkormányzat tagjait, hogy van-e javaslatuk a 
településrészi önkormányzat 2021. évi munkatervéhez. 
 
Hegedüs Mária Katalin óvodavezető elmondta, hogy 2022-ben lesz az óvoda 50 éves és 
szeretné, ha erre az alkalomra lenne a költségvetésben elkülönítve támogatás. 
 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy a jövő évi költségvetés előkészítése szeptemberben 
kezdődik, akkor kell majd jelezni a kérést. 
 
5/2021. (VI.15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat 2021. évi munkatervét elfogadja. 
 
Felelős:  Nagy Attila tanácsnok 
Közreműködik: Vörös Katalin titkár 
Határidő:  azonnal 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0  nem 
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5. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
 
Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a megjelenteket, hogy a részönkormányzat költségvetési 
keretéből tavalyi évről megmaradt 949.000,-Ft-ot a Hóvirág és az Ibolya utca közötti lakótelep 
játszóterének felújítására fordítja, melyhez a hiányzó összeget az Önkormányzat biztosítja. A 
Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ebben a hónapban végzi el a felújítást. A 
Margaréta utcában készül az esővíz-elvezetés felújítása, már csak az átereszek tisztítása van 
vissza. Elkezdődött az Orgona utcai parkoló felújítása. A kaposfüredi temetőbe 20 férőhelyes 
urnafal kiépítésére volt igény, melyet a Somogy Megyei Temetkezési Vállalaton keresztül az 
Önkormányzat fog finanszírozni. A templomkertben a Trianoni emlékműhöz vezető járda és 
talapzat elkészítésének támogatási szerződése is folyamatban van, mely a Szent Őrangyalok 
Plébánián keresztül lesz biztosítva. Megújul a Kaposfüredi út, az elkerülő szakasz kap kétszer 
két sávot, ideiglenesen visszaterelik a forgalmat a Kaposfüredi útra, melynek a mai napon volt 
az ünnepélyes megnyitója. Tervek közt szerepel a kerékpárút bővítése a MOL kúttól a Raktár 
utcáig, ami kb. 1,5 km-es szakaszt jelent. Ma volt a Búzavirág bölcsőde 40 éves 
születésnapjának ünnepsége. Javaslatot kért a jelenlévőktől, hogy az idei évben megszervezésre 
kerüljön-e a minden évben megtartandó Káposztás nap? 
 
Kisné Mráv Marianna részönkormányzati képviselő javasolta a rendezvény megtartását a 
kaposfüredi közösség építése érdekében.   
 
Mihalovics Edit, a művelődési ház vezetője elmondta, hogy a döntés mérlegelésénél szem 
előtt kell tartani, hogy megoldható-e a beléptetés, a védettségi igazolvány ellenőrzése, a 
program területének kordonnal történő elkerítése, a menekülési útvonal kialakítása. Egyúttal 
megköszönte a részönkormányzat tagjaink a támogatást, mellyel hozzájárultak a Közösségi ház 
konyhájának felújításához.  
 
Nagy Attila tanácsnok a testület hozzájárulását kéri, hogy a részönkormányzat keretéből 
16.334,- Ft-ot biztosítson a Kaposvár, Kaposfüredi u. 172. sz. alatti (Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzat használatában lévő) ingatlan villamos energia elszámolására.  
 
 6/2021. (VI.15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
16.334,- Ft-ot biztosít a Kaposvár, Kaposfüredi u. 172. sz. alatti (Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzat használatában lévő) ingatlan villamos energia elszámolására. 
 
Felelős:  Nagy Attila tanácsnok 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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Nagy Attila tanácsnok kérte Vörös Katalint, a bizottság titkárát, hogy egyeztessen Turnai 
Károllyal, a Kaposvári Közlekedési Zrt. vezérigazgatójával, és kérjen időpontot egy lakossági 
fórumra a Kaposfüredi Művelődési Ház belső udvarán a Kaposfüredre közlekedő buszok 
menetrendje ügyében. 
 
 
 
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 


