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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 

 JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2021. november 16-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, köztük új résztvevőként Sziberné Fehér Évát, a 
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság vezetőjét, illetve Ferencz Leventét a művelődési 
ház új vezetőjét. 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. 
 
21/2021. (XI. 16.) 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 költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
  

2. Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
 

3. Előterjesztés a kaposvári általános iskolák felvételi körzethatárainak kijelöléséhez tett 
javaslatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
  

4. Tájékoztató a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat 2021. szeptember 15. 
napján megtartott ülésén felmerült kérdésekkel kapcsolatban 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

5. Településrészi Önkormányzati tájékoztató, egyéb feladatok (szóbeli) 
      Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 

és 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 nem fűzött szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez. 
 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza, hogy mivel az Együd 
Árpád Kulturális Központ a Csiky Gergely Színházhoz lett integrálva, a településrészeken 
működő közösségi házak üzemeltetését a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság 
(továbbiakban: GESZ) fogja ellátni.  
 
Sziberné Fehér Éva a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság vezetője elmondta, hogy 
az intézmény célja, hogy továbbra is zökkenőmentes legyen a közösségi házak működése, és 
mivel a GESZ feladata az üzemeltetés, az eddigieknél jobban oda fognak figyelni erre a 
területre, többek között a rendezvények lebonyolításánál, melyhez Ferenc Levente a 
művelődési ház új vezetője fog segítséget nyújtani. Az eddigiektől eltérően a pénzügyi 
támogatásokat szeretnék előre megkapni, melyet a GESZ költségvetéséből fognak 
megelőlegezni. December 1. napjától Ferenc Levente személyében 1 fő főállású kulturális 
szakember fogja ellátni a kulturális szervezői feladatokat 4 órában a Kaposfüredi, 4 órában 
pedig a Tüskevári Művelődési Házban.  
 
A jelenlévők részéről kérdés nem hangzott el. 
 
Balla Szilvia a Kaposfüredi Tagóvoda vezetője hozzászólásában elmondta, hogy az óvoda 
2022. májusában lesz 60 éves, ennek méltó megünnepléséhez kérte a részönkormányzat 
támogatását. 
 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy az óvoda számíthat a részönkormányzat támogatására 
a születésnap színvonalas lebonyolításához. 
 
22/2021. (XI. 16.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 
2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet 
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 
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2. Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

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

 
Nagy Attila tanácsnok röviden tájékoztatta a jelenlévőket az előterjesztés tartalmáról, az 
óvodai beiratkozás előterjesztésben meghatározott időpontjáról, majd kérte Balla Szilvia 
tagóvoda vezetőt adjon tájékoztatást az óvodai megbetegedésekről.  
 
Balla Szilvia tagóvodavezető elmondta, hogy jelenleg 2 csoportot be kellett zárni a 
koronavírus járvány miatt, mivel a gyermekek és az óvónők között is vannak már 
megbetegedések.  
 
A jelenlévők részéről kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 
 
23/2021. (XI. 16.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
2022/2023-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló 
előterjesztést és elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány:  4 igen  

0 tartózkodás  
0 nem 

 
3. Előterjesztés a kaposvári általános iskolák felvételi körzethatárainak kijelöléséhez tett 

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

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

Nagy Attila tanácsnok tájékoztatásul elmondta, hogy a korábbi évekhez képest nem változtak 
a részönkormányzatot érintő körzethatárok.  
 
A jelenlévők részéről kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 
 
24/2021. (XI. 16.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
kaposvári általános iskolák felvételi körzethatárainak kijelöléséhez tett javaslatról szóló 
előterjesztést és elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány:  4 igen  

0 tartózkodás  
0 nem 

 
4. Tájékoztató a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat 2021. szeptember 15. napján 

megtartott ülésén felmerült kérdésekkel kapcsolatban 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
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Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Műszaki és Pályázati Igazgatóság 
felmérte az kért útszakaszt és a 2022. évi költségvetés összeállítása során a javasolt felújítások 
között szerepeltetni fogják. Javasolta a részönkormányzatnak a tájékoztató elfogadását. 
 
25/2021. (XI. 16.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta és 
elfogadta a 2021. szeptember 15. napján megtartott ülésén felmerült kérdésekkel kapcsolatos 
tájékoztatót. 
 
Szavazati arány:  4 igen  

0 tartózkodás  
0 nem 

 
5. Településrészi Önkormányzati tájékoztató, egyéb feladatok (szóbeli) 

Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
 

Nagy Attila tanácsnok tájékoztatásul elmondta, hogy egy önerővel kiírt pályázat elnyerésével 
elkészült a Hegyerdő utca Gudora utcától 460 m és a Gudora-Hegyerdő és Kőkereszt utca 
közötti 140 m hosszú szakasz felújítása zúzottkőből bitumenes felületzárással. A kaposfüredi 
lakosok kérésének megfelelően fix trafipax lesz elhelyezve a Kaposfüredi úton, valamint 
december 15. napjáig jelzőlámpa kihelyezésével fogják biztosítani a biztonságos közlekedést, 
melyet a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. fog finanszírozni. Emellett megújult a 
településrész négy buszmegállója. 
 
Ezután az ünnepi feladatok megrendezésével kapcsolatos teendőket egyeztették, elsőként az 
Idősek Karácsonyát. A járványhelyzetre való tekintettel az időskorúak védelmében úgy látták, 
hogy a program lebonyolítása veszélyes lenne, ezért javasolta a részönkormányzatnak, hogy a 
12/2021. (IX. 14.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozatot úgy módosítsák, 
hogy az ott elfogadott 300.000 Ft-os támogatást a Három királyok túra lebonyolítására 
használják fel (ha a járványhelyzet lehetővé teszi), melyről az alábbiak szerint határoztak. 
 
26/2021. (XI. 16.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
a 12/2021. (IX. 14.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozatát úgy módosítja, 
hogy az Idősek Karácsonya rendezvény lebonyolítására megszavazott 300.000 Ft-ot a Három 
királyok túra lebonyolítására használja fel, mely a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság 
számlájára lett átutalva.  
 
Felelős:   Nagy Attila tanácsnok  
Közreműködik:  Vörös Katalin titkár  
Határidő:   azonnal 
 
Szavazati arány:  4 igen  

0  tartózkodás  
0  nem 

 
Ezután egyeztették az Adventi gyertyagyújtás programját, melyre 2021. november 28-án kerül 
sor a szokásos időpontban azzal a változtatással, hogy a járványhelyzet miatt csak a műsor lesz 
megtartva és elmarad a tea, forralt bor és a süti felkínálása. 
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Balla Szilvia tagóvoda vezető javasolta, hogy a hangosítás mellett világosításról is 
gondoskodni kellene, mivel a közvilágítás nem ad elegendő fényforrást a műsor 
lebonyolításához. 
 
Nagy Attila tanácsnok kérte Ferencz Leventét, hogy a hangosítás ügyében vegye fel a 
kapcsolatot Várhalmi Károllyal, valamint megbízta Kisné Mráv Mariannát, hogy készítsen egy 
szórólapot a program ismertetéséhez, valamint egyet arról, hogy az idei évben a 
járványhelyzetre való tekintettel elmarad az Idősek Karácsonya rendezvény.  
 
Tanácsnok úr elmondta, hogy 2018-ban Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi 
Településrészi Önkormányzata a 14/2018.(IV.17.) határozatával úgy döntött, hogy 
részönkormányzati keretéből a kaposfüredi Orgona utcai téren a szökőkút megvilágítására (két 
reflektor, két kandeláber) és annak beszerelésére 160.000 Ft támogatást biztosít, de a beruházás 
nem valósult meg. Ennek kapcsán kérte a Műszaki és Pályázati Igazgatóságot, hogy mérjék fel 
a munkát. A költségek ismeretében a részönkormányzat további forrást, önrészt biztosít a 
megvalósításhoz, lehetőségeihez mérten. Kiegészítésül elmondta, hogy egyeztetett Tóth 
Istvánnal, a Polgármesteri Hivatal volt főmérnökével, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy a 
téren lévő adventi koszorú felújítása a város központi költségvetéséből lesz finanszírozva.  
 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy mivel egyre többen élnek életvitelszerűen a 
zártkertekben, így nagy az igény víziközmű bevezetésére, ezért a Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzat kérte a Műszaki és a Pályázati Igazgatóságot, hogy a Desedai kilátóhoz vezető 
szakaszon mérjék fel ennek lehetőségét, valamint kérte, hogy figyeljék az erre vonatkozó 
pályázati lehetőségeket. A Pályázat Menedzser felületén található olyan pályázat, miszerint 77 
milliárd forint áll rendelkezésre a hazai víziközművek fejlesztésére. Ezzel a beruházással nem 
csak a zártkert tulajdonosok juthatnának egészséges ivóvízhez, hanem lehetőség nyílna a kilátó 
és a halacskás játszótér környékének további fejlesztésére.   
 
Lábodi Miklós részönkormányzati tag tájékoztatást kért arról, hogy milyen intézkedéseket 
tettek a Deseda vízminőségének javítása érdekében. 
 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy a Kaposvári Sporthorgász egyesület a Magyar 
Országos Horgász Szövetséghez pályázatot adott be a partvédelemre a Desedának egy adott 
szakaszára. A költségek másik felét az Önkormányzat finanszírozza a KAVÜ-n keresztül, egy 
másik partszakasz védelmére. Tervben van az iszaptalanítás, a homokos part kialakítása.  
 
Lábodi Miklós részönkormányzati tag a Kaposvárra vezető kerékpárút kialakításáról kért 
tájékoztatást. 
 
Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Raktár utcáig el fog készülni a 
kerékpárút, azonban a MOL kúttól a körforgalomig a távhővezeték kialakítása miatt nem biztos, 
hogy sor fog kerülni. A beruházás ezen szakaszának kiépítésére valószínűleg csak a távhő 
vezeték fektetése után kerül sor. Továbbá elmondta, hogy a Búzavirág lakótelepen elkezdték a 
800 méteres futókör kialakítását.  
 
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 


