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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 

 JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2022. február 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. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Pál Endre bizottsági 
tag betegség miatt nem tudott megjelenni az ülésen, így Perlaki József képviselő úr 
részvételével határozatképes a bizottság 4 fővel. 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. 
 
8/2022. (II. 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. Településrészi Önkormányzati tájékoztató, egyéb feladatok (szóbeli) 
      Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 
 
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 szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az 
előterjesztés az átvezetéseket és előirányzatokat tartalmazza. 
 
A jelenlévők részéről kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 
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Nagy Attila tanácsnok indítványozza a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának, hogy 
az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést 
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
9/2022. (II. 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. Településrészi Önkormányzati tájékoztató, egyéb feladatok (szóbeli) 
      Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 
 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy egyeztetett a Műszaki és Pályázati Igazgatósággal az 
Orgona téri szökőkútnál lévő kandeláberek ügyében és azt ígéretet kapta, hogy felmérik a 
beruházás költségeit.  
Továbbá elmondta, hogy a kaposfüredi városrészben problémát okoz a közterületen lévő 
szeméttároló edények ürítése. Mivel újak vásárlása nagyon költséges lenne (50e Ft+Áfa), 
felvette a kapcsolatot egy céggel, akik betéteket is gyártanak. Kérte, a részönkormányzat 
bizottság titkárát, hogy írjon egy levelet a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
(továbbiakban KAVÜ) részére, hogy vegyék fel a kapcsolatot a gyártó céggel (Gesserit Kft.) és 
a méretek megadását követően kérjenek árajánlatot kb. 12 db szeméttároló edény betét 
legyártására és szállítására.  
Kérte a Műszaki és Pályázati Igazgatóságot, hogy a lakosság kérésére vizsgálják felül a 
Búzavirág u. 33-34. számnál a garázsok előtti útburkolat állapotát és gondoskodjanak a 
javítandó felület zárásáról.  
Kérte a KAVÜ Kft-t, hogy mérjék fel Kaposfüreden az Alkotmány u. 28. sz. előtt a közterületi 
útszakasz állapotát és javasolta murvás bejáró kialakítását, valamint az Orgona utcában a 
szökőkút mellett a Coop ABC előtt szétesett kerékpártároló megjavítását.  
 
Tanácsnok úr tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Kaposfüred SC kérelmet nyújtott be a 
részönkormányzat részére, miszerint a négy éve működő és kiemelkedő eredményeket elért 
lábtenisz szakosztály a szűkös anyagi helyzetre való tekintettel nehezen tudja kigazdálkodni az 
éves terembérlet díját, így szeretné a részönkormányzat támogatását kérni. Továbbá a minden 
évben megrendezendő Balázs Gyula emléktorna lebonyolításához is kérné a településrészi 
önkormányzat hozzájárulását. Javasolta a részönkormányzatnak, hogy a lábtenisz szakosztály 
éves terembérlet finanszírozásához 100.000 Ft-ot, a Balázs Gyula emléktorna lebonyolításához 
50.000 Ft támogatást biztosítson. A testület az alábbi határozattal támogatja a javaslatot. 
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10/2022. (II. 15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat  
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
részönkormányzati keretéből a Kaposfüred SC lábtenisz szakosztálya részére az éves 
terembérlet díjára 100.000 Ft, a minden évben megrendezendő Balázs Gyula emléktorna 
lebonyolításához 50.000 Ft támogatást biztosít, melyet kér a Kaposfüred SC számlájára utalni.  
 
Felelős:   Nagy Attila tanácsnok  
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató  
Határidő:   2022. március 31.  
 
Szavazati arány:  4 igen  
    0 tartózkodás  
    0 nem 
 
A nyugdíjas lakosság körében népszerű egyesület munkájának támogatásaként rendezvényei 
lebonyolításához 60.000 Ft támogatás elfogadását terjeszti a testület elé. A Kaposfüredi 
Településrészi Önkormányzat testülete az alábbi határozatot hozta.  
 
11/2022. (II. 15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat  
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, hogy a 
Nyugdíjasok Kaposvár – Kaposfüredi Egyesületének rendezvényei lebonyolításához a 
részönkormányzati keretéből 60.000 Ft támogatást biztosít. A támogatást a Nyugdíjasok 
Kaposvár – Kaposfüredi Egyesületének számlájára kéri átutalni.  
 
Felelős:   Nagy Attila tanácsnok  
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató  
Határidő:   2022. március 31. 
 
Szavazati arány:  4 igen  
    0 tartózkodás  
    0 nem 
 
Idén is folytatódik a már évek óta tartó kezdeményezés, miszerint a Kaposvári Tankerületi 
Központ közreműködésével és támogatásával lecserélik a Benedek Elek Tagiskola 
tornacsarnokában lévő elhasználódott székeket, akik előzetesen ígéretet tettek arra, hogy 
hozzájárulnak a költségekhez. A felkérés írásban fog megtörténni.  
Varga János, a kaposfüredi Benedek Elek Tagiskola igazgatója elmondta, hogy az iskola 
húsvéti és karácsonyi alkotónapot szeretne szervezni, melynek lebonyolításához kérné a 
részönkormányzat támogatását. 
A Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat székek vásárlására 60.000 Ft támogatást, a 
húsvéti és a karácsonyi alkotónap lebonyolításához 10.000-10.000 Ft támogatás elfogadását 
javasolja az alábbi határozattal.  
 
12/2022. (II. 15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat  
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, hogy 
részönkormányzati keretéből a kaposfüredi Benedek Elek Tagiskola tornacsarnokába székek 
vásárlásához 60.000 Ft, a húsvéti és a karácsonyi alkotónap lebonyolításához 10.000-10.000 Ft 
támogatást biztosít. A támogatásokat kéri a Kaposvári Tankerületi Központ számlájára utalni.  
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Felelős:    Nagy Attila tanácsnok  
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató  
Határidő:    2022. március 31.  
 
Szavazati arány:  4 igen  
   0 tartózkodás  
   0 nem 
 
Nagy Attila tanácsnok végül tájékoztatta a megjelenteket, hogy lassan befejeződik a Deseda tó 
kaposfüredi oldalán a kilátó felújítása.  
 
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 


