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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 

 JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2022. január 18-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. 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. 
 
1/2022. (I. 18.) 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 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi 

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

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzatának 2022. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
Közreműködik:  Vörös Katalin titkár 
 

3. Településrészi Önkormányzati tájékoztató, egyéb feladatok (szóbeli) 
      Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi 

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

  Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
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Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető nem fűzött szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez. 
 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy az előterjesztés szerint a múlt évi áthozattal együtt 
közel 18 Mrd Ft-ból fog gazdálkodni az idei évben Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata. A Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat kerete a tavalyi évhez hasonlóan 
2.400 eFt. A költségvetés tartalmazza a Füredi úton lévő Mol kút és a körfogalom közti 
kerékpárút beruházását. Mivel már megkezdődtek a leendő biomassza üzem tereprendezési 
munkálatai, így a kerékpárút kiépítése nyárra várható. 
 
A jelenlévők részéről kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Attila tanácsnok indítványozza a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának, hogy 
a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 
előterjesztést elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
2/2022. (I. 18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata, a Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről 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 Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi 

Önkormányzatának 2022. évi munkatervéről 
 (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.) 

Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
Közreműködik:  Vörös Katalin titkár 

 
Nagy Attila tanácsnok az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött.  
 
A jelenlévők részéről kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat 
2022. évi munkatervéről szóló előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
3/2022. (I. 18.) 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 
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Szavazati arány:  4 igen  
0 tartózkodás  
0 nem 

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztató, egyéb feladatok (szóbeli) 
      Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 
 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy a koronavírus járvány veszélyeit szem előtt tartva, a 
tavalyi év végén és az idei év elején elmaradtak szokásos, minden évben megrendezett 
programok, köztük az Idősek Karácsonya, a Három királyok túra. Az utóbbi esetében 
mérlegelni kellett, hogy ugyan a túra a szabadban kerül megrendezésre, a regisztrációnál, a 
tömegközlekedési eszközökön, illetve a pincéknél lévő tömörülés veszélyforrást jelentett volna. 
Az Adventi Gyertyagyújtás műsora a gyerekek betegsége maradt el, így csak szűk körben lett 
megtartva az ünnepség. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy elkészült az Orgona utcai téren az új 
adventi koszorú, melynek finanszírozása nem a részönkormányzat keretéből került 
kiegyenlítésre. Elkészült a zebránál lévő rendőrlámpa, kihelyezésre kerültek a kért traffipaxok, 
melyek beüzemelése még folyamatban van.  
 
Hegedüs Mária Katalin óvodavezető tolmácsolta a szülők köszönetét a fenti beruházások 
elvégzéséért.  
 
Teveliné Matejdesz Anikó kaposfüredi lakos azzal a kéréssel fordult a településrészi 
önkormányzathoz, hogy szeretnék igénybe venni/bérelni a Kaposfüredi Művelődési Házat 
havonta egy szombatra. 7 éve működik a településrészen egy foltvarró szakkör, melynek 
helyszínéül eddig a plébánia adott otthont, azonban mivel jelenleg már 12 fővel működnek, 
kinőtték a korábbi helyszínt.  
 
Nagy Attila tanácsnok támogatta a kérést. 
 
Sziberné Fehér Éva a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság vezetője elmondta, hogy 
amennyiben nincs egyéb rendezvény a művelődési házban, az előre kialkudott rezsiköltség 
fejében kiadható a helyiség, melynek összege kb. 10.000 Ft. Kérte, hogy a részletek ügyében 
Ferencz Leventével, a művelődési ház vezetőjével egyeztessenek.  
 
Nagy Attila tanácsnok kérte Ferencz Leventét, a művelődési ház vezetőjét, hogy küldje el a 
várható programok listáját.  
 
Hegedüs Mária Katalin óvodavezető elmondta, hogy a Kaposfüredi Tagóvoda 2022-ben lesz 
60 éves, és ennek méltó megünnepléséhez kérte a részönkormányzat támogatását. 2002-ben egy 
kiállítást szerveztek a szülők és a dolgozók munkáiból, melyet az idei évben is szeretnének 
megvalósítani, melyhez igényt tartanának a Kaposfüredi Művelődési Ház nagytermére. Május 
végére szeretnék a gyerekhét programját lebonyolítani, június elejére pedig az ünnepélyes 
műsort, melyet a korábbiakhoz hasonlóan az iskola közreműködésével valósítanának meg. 
Továbbá elmondta, hogy a március 15-i ünnepséget március 16-án 10.00 órakor tartanának meg 
a kopjafánál, melyre mindenkit szeretettel várnak.  
 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy az óvoda számíthat a részönkormányzat támogatására 
a születésnap színvonalas lebonyolításához és javasolta, hogy minden évben nyújtott 50.000 Ft-
os, eszközbeszerzésre nyújtott támogatás mellett 150.000 Ft-tal járuljanak hozzá az ünnepség 
lebonyolításához, melyről az alábbiak szerint határoztak. 
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4/2022. (I. 18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
a Kaposfüredi Tagóvoda részére eszközök beszerzéséhez 50.000 Ft támogatást biztosít, a 
Kaposfüredi Tagóvoda 60. születésnapjának lebonyolításához 150.000 Ft támogatást biztosít, 
amelyet kér a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda részére utalni. 
 
Felelős:   Nagy Attila tanácsnok  
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató  
Határidő:   2022. február 28. 
 
Szavazati arány:  4 igen  

0  tartózkodás  
0  nem 

 
Sziberné Fehér Éva a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság vezetője elmondta, hogy 
az Együd Árpád Kulturális Központ részére 2020-ban és 2021-ben közterület karbantartásra 
átutalt összegekből 85.528 Ft nem került felhasználásra és elszámolásra, az Adventi 
gyertyagyújtásra kapott 40.000 Ft-ból 32.600 Ft – a program módosítása miatt – szintén nem 
lett elköltve, valamint a Három királyok túra elmaradása miatt a 300.000 Ft-os támogatási 
összeget sem tudták felhasználni. Ezért javasolta a részönkormányzatnak a fenti összegekről 
szóló határozatok visszavonását és a részönkormányzat keretébe történő visszautalását az 
alábbiak szerint. 
 
5/2022. (I. 18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
mivel a 23/2020. (IX.15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat alapján a 
közterület karbantartásra átutalt 150.000 Ft-ból 85.528 Ft nem került elszámolásra, kéri a 
maradvány összeget a részönkormányzat keretébe visszautalni. 
 
Felelős:   Nagy Attila tanácsnok  
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató  
   Sziberné Fehér Éva igazgató Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság 
Határidő:   azonnal 
 
Szavazati arány:  4 igen  

0 tartózkodás  
0 nem 

 
6/2022. (I. 18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
mivel a 11/2021. (IX.14.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat alapján az 
Adventi Gyertyagyújtás programjának megszervezésére átutalt 40.000 Ft-ból 32.600 Ft nem 
került elszámolásra, kéri a maradvány összeget a részönkormányzat keretébe visszautalni. 
 
Felelős:   Nagy Attila tanácsnok  
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató  
   Sziberné Fehér Éva igazgató Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság 
Határidő:   azonnal 
 
 



 

 
5 

 

Szavazati arány:  4 igen  
0 tartózkodás  
0 nem 

 
7/2022. (I. 18.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata a 12/2021. (IX. 14.) 
Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozatát módosította a 26/2021. (XI. 16.) 
Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat határozatával. Mivel az Idősek Karácsonya 
program, illetve a Három királyok túra is elmaradt, kéri a 300.000 Ft támogatási összeget a 
részönkormányzat keretébe visszautalni. 
 
Felelős:   Nagy Attila tanácsnok  
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató  
   Sziberné Fehér Éva igazgató Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság 
Határidő:   azonnal 
 
Szavazati arány:  4 igen  

0 tartózkodás  
0 nem 

 
Lábodi Miklós részönkormányzati tag javasolta, hogy Nagy Attila tanácsnok vegye fel a 
kapcsolatot az Eon képviselőivel, mivel Kaposfüreden nagyon gyakori az áramkimaradás és ez 
sok problémát okoz a helyi lakosság körében.  
 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy a korábbiakban már próbált egyeztetést 
kezdeményezni, azonban nem kapott választ megkeresésére. Ígéretet tett arra, hogy felveszi a 
kapcsolatot a területgazdával, hogy keressenek megoldást a problémára. 
 
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 


