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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 

 JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2022. április 19-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. 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. 
 
13/2022. (IV.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az ülés meghívóban 
jelzett napirendjét elfogadta. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 nem 
0 tartózkodás 

NAPIREND 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
  

3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok (szóbeli) 
      Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról  
  (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.  
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A jelenlévők részéről kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Attila tanácsnok indítványozza a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatnak, hogy 
a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és 
a maradvány elszámolásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
14/2022. (IV.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata, Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány 
elszámolásáról szóló előterjesztést, rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatokat 
elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  4 igen  

0 nem   
0 tartózkodás  
 

Szavazati arány a határozati javaslatokra:  4 igen  
0 nem 
0 tartózkodás 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról  

  (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

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

Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztés 
többek közt a maradványok idei költségvetésbe történő beépítését tartalmazza.  

 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy az út- járdafelújítások közé nem került be a 
korábbiakban már megfogalmazott kérés, miszerint szükség volna a Szőlőhegyi u. útfelújítása 
a Kaposfüredi u. és a Rozmaring u. közti szakaszon kb. 50-60 méter hosszban. Ennek 
megvalósításához kérte Polgármester úr támogatását, valamint a Műszaki, Pályázati és 
Környezetfejlesztési Igazgatóság közreműködését. Tanácsnok úr az alábbi határozattal 
javasolta a településrészi önkormányzatnak az előterjesztés elfogadását. 
 
15/2022. (IV.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata, az önkormányzat 
2022. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést, rendelet-tervezetet, valamint a 
határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  4 igen  

0 nem   
0 tartózkodás  
 

Szavazati arány a határozati javaslatokra:  4 igen  
0  nem 
0 tartózkodás 
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3. Településrészi önkormányzati tájékoztató, egyéb feladatok (szóbeli) 
      Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 
 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
(továbbiakban KAVÜ) megjavította és felújította az 5 db öntvénykeretes padot, valamint az 
Orgona utcában a szökőkút mellett a Coop ABC előtti kerékpártárolót. Működésbe helyezték a 
téren lévő szökőkutat is.  
Tanácsnok úr továbbította Kling Józsefné írásbeli kérését, miszerint a Kaposfüredi Galéria és 
Szoborpark az idei évben lesz 30 éves, ennek méltó megünnepléséhez kérte a településrészi 
önkormányzat támogatását. Javasolta a részönkormányzatnak, hogy 50.000 Ft-tal támogassa a 
rendezvény lebonyolítását. A testület az alábbi határozattal fogadta el a javaslatot. 
 
16/2022. (IV.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat  
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
Kling Józsefné részére a Kaposfüredi Galéria és Szoborpark 30. születésnapjának 
lebonyolításához 50.000 Ft támogatást biztosít, amelyet kér a Humánszolgáltatási Gondnokság 
számlájára utalni.  
 
Felelős:   Nagy Attila tanácsnok  
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató  
Határidő:   2022. május 31.  
 
Szavazati arány:  4 igen  
    0 nem 
    0 tartózkodás 
 
Nagy Attila tanácsnok továbbította a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat felé Nyári 
László kérését, miszerint 2022. április 23-án 17.00 órakor lesz a Dorottya Hotelben a Kék toll 
belecsap a lecsóba című könyvének bemutatója, melyhez kérte a részönkormányzat 
támogatását. Tanácsnok úr 30.000 Ft-os támogatás elfogadását javasolta.  
 
17/2022. (IV.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat  
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
Nyári László részére a Kék toll belecsap a lecsóba című könyvének 2022. április 23-án 17.00 
órakor tartantó bemutatójára 30.000 Ft támogatást biztosít, amelyet kér a Humánszolgáltatási 
Gondnokság számlájára utalni.  
 
Felelős:   Nagy Attila tanácsnok  
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató  
Határidő:   2022. május 31.  
 
Szavazati arány:  4 igen  
    0 nem 
    0 tartózkodás 
 
Nagy Attila tanácsnok egyeztetett a Műszaki és Pályázati Igazgatósággal az Orgona téri 
szökőkútnál lévő kandeláber ügyében, akik felmérték a beruházás költségeit. Javasolták a 
kandeláberhez egy reflektor felszerelését, valamint két áramellátó blokk kiépítését. Ennek 
költsége 1.500.000 Ft+ÁFA. Tanácsnok úr javasol 500.000 Ft-ot biztosítani a 
részönkormányzati keretből.  
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A fennmaradó összeg biztosításához kérte Polgármester úr támogatását, a beruházás 
megvalósításához pedig a Műszaki, Pályázati és Környezetfejlesztési Igazgatóság 
közreműködését.  
 

18/2022. (IV.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat  
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
az önkormányzati beruházásból megvalósuló Orgona téri szökőkútnál lévő kandeláber, 
reflektor, valamint két áramellátó blokk kiépítéséhez 500.000 Ft támogatást biztosít. 
 

Felelős:   Nagy Attila tanácsnok  
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató  
Határidő:   2022. május 31.  
 

Szavazati arány:  4 igen  
    0 nem 
    0 tartózkodás 
 

Nagy Attila tanácsnok tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közterületen lévő szeméttároló 
edények betétjeinek cserére vagy esetlegesen újak vásárlása, még további egyeztetést igényel a 
KAVÜ vezetőjével.  
 

Tanácsnok úr közterület karbantartására 100.000 Ft-os támogatási összeget terjesztett a testület 
elé.  
19/2022. (IV.19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat  
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
közterület karbantartásra 100.000 Ft-ot fordít. A támogatást kéri a Kaposvári 
Humánszolgáltatási Gondnokság számlájára utalni. 
Felelős:   Nagy Attila tanácsnok  
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató  
Határidő:   2022. május 31.  
 

Szavazati arány:  4 igen   0 nem  0 tartózkodás 
 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy az Együd Árpád Kulturális Központ részére 2020-ban 
közterület karbantartásra szánt 200.000 Ft-os támogatásból – melyről született támogatási 
szerződés, azonban nem került limitben átutalásra – 88.466 Ft-ról nem történt elszámolás. Ezért 
javasolta a részönkormányzatnak a fenti összegről szóló határozat visszavonását és a 
maradvány részönkormányzat keretébe történő visszautalását az alábbiak szerint.  
 

20/2022. (IV. 19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat  
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
mivel a 14/2020. (VII.7.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat alapján a 
közterület karbantartásra átutalt 200.000 Ft-ból 88.466 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 nem  
    0 tartózkodás 
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Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy az idei évben is sor kerül a szokásos - augusztus utolsó 
szombatján tartandó - Káposztás Nap lebonyolítására.  
 
Sziberné Fehér Éva, a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság igazgatója javaslatot 
tett arra, hogy mivel az Együd Árpád Kulturális Központ már a Csiky Gergely Színházhoz 
tartozik, a program lebonyolításához célszerű lenne olyan szervezőket is bevonni, akik kellő 
gyakorlattal rendelkeznek a helyi program megszervezéséhez. Biztosította a 
részönkormányzatot, hogy kollégái mindenben segítségükre lesznek (mindegyik közösségi ház 
vezetője, karbantartók, stb.).  
 
Varga Józsefné a Nyugdíjasok Kaposvár-Kaposfüredi Egyesületének elnöke javaslatot tett 
arra, a kaposszentjakabi rendezvény példáját követve Kaposfüreden is legyen 500 Ft-os 
támogatói jegy, kiküszöbölve ezzel azt, hogy idő előtt elfogy a látogatók részére biztosított étel. 
Ennek technikai lebonyolítását és könyvelésének módját még egyeztetni fogják. Javasolta, 
hogy a sztárfellépők között Kaczor Feri is legyen felkérve, aki nagyon népszerű a lakosság 
körében. Továbbá felmerült a Megarox Társulat meghívása is.  
 
Az érintettek szükségesnek tartják, hogy még a következő részönkormányzati ülést megelőzően 
hívjanak össze egy megbeszélést a fellépők és egyéb részletek egyeztetése ügyében.  
 
Nagy Attila tanácsnok végül felhívta a részönkormányzat tagjainak figyelmét, hogy abban az 
esetben, ha nem tudnak részt venni az ülésen, egy Polgármester úrnak címzett levélben röviden 
indokolják távollétük okát, ellenkező esetben nem kapják meg tiszteletdíjukat. 
 
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 


