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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 

 JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2021. augusztus 9-én a Kaposfüredi Művelődési Házban – Kaposvár, Kaposfüredi út 172. 
szám alatt – megtartott rendkívüli 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. 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. 
 
7/2021. (VIII. 9.) 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. Településrészi Önkormányzati tájékoztató, egyéb feladatok - rendezvény egyeztetése 
(szóbeli) 

   Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Településrészi Önkormányzati tájékoztató, egyéb feladatok - rendezvény egyeztetése 

(szóbeli) 
Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
 

Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására elsősorban a Káposztás 
Nap megszervezése miatt került sor, azonban tájékoztatta a megjelenteket arról is, hogy a 
településrész lakossága 690 aláírást gyűjtött össze és petíciót nyújtott be Szita Károly 
polgármester úrhoz a forgalomelterelés miatt. (A Kaposfüredet elkerülő utat 2x2 sávossá 
alakítják, ezért a munkálatok elvégzéséig a forgalmat visszaterelik a Kaposfüredi útra.) 
Elmondta, hogy a petícióban a fürediek leírták az észrevételeiket, javaslataikat, kérdéseiket 
annak érdekében, hogy a közlekedés biztonságosabb legyen a településen.  
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Tanácsnok úr már egyeztetett Németh Zsolttal, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy megyei 
igazgatójával a problémák egy részének megoldása ügyében. Azt az ígéretet kapta, hogy az 
iskola és az óvoda előtti szakaszra 7.00 és 17.00 óra közti időtartamra vonatkozóan 30 km/h 
sebességkorlátozó tábla lesz kihelyezve, valamint sor kerül az iskola előtti parkoló hidjának 
kiszélesítésére. A Polgárőrség a forgalmas időszakokban az érintett útszakaszokon 
jelzőtárcsával fogja biztosítani az átkelést a gyermekek biztonsága érdekében.  
 
Ezt követően a Káposztás Nap megszervezéséről és annak időpontjáról egyeztettek a 
jelenlévők, miszerint 2021. augusztus 28-án vagy 29-én kerüljön megrendezésre a program.  
 
Szalay Lilla, az Együd Árpád Kulturális Központ igazgatója elmondta, hogy az idő 
rövidsége miatt a 29-i dátumot javasolja, mivel a kisebb települések egyre többen előbbre 
hozták a szeptemberi programjaikat, ezért szombatra már sokkal nehezebb lesz megfelelő 
fellépőt találni.  
 
Ennek ismeretében a jelenlévők úgy határoztak, hogy 2021. augusztus 29. napján, vasárnap 
kerül megrendezésre az idei Káposztás Nap.  
 
Ezt követően egyeztettek a programokról, fellépőkről, étel- és italkínálat biztosításáról, a 
veszélyhelyzet miatti intézkedésekről. A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is a 
Településrészi Önkormányzat is támogatja a rendezvényt. Az idei évben, keretéből 800.000 Ft 
támogatást biztosít az alábbi határozat szerint.  
 
8/2021. (VIII. 9.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, hogy 
részönkormányzati keretéből a kaposfüredi Káposztás Nap rendezvény lebonyolításához 
800.000 Ft támogatást biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára 
utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2021. augusztus 25. 
 
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 


