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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 

 JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 
2022. június 7-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 és a Hivatal munkatársait. Sajnálattal tájékoztatta a 
résztvevőket, hogy Pál Endre részönkormányzati tag nem tudott rész venni az ülésen, mert 
elhunyt a felesége. A megjelentek egy perces csenddel osztoztak gyászában. A 
határozatképesség biztosítása érdekében Perlaki József képviselő vett részt az ülésen. 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. 
 
21/2022. (VI.07.) 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 2022. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2. Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési év előkészítéséről  

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

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok (szóbeli) 

   Előterjesztő:   Nagy Attila tanácsnok 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról  

(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 az előterjesztéshez nem fűzött szóbeli kiegészítést. 
 
Nagy Attila tanácsnok elmondta, hogy az előterjesztés nem tartalmaz választókerületét 
tartalmazó tételeket, emellett elmondta, hogy Polgármester úr jóváhagyta az Orgona téri 
szökőkútnál lévő kandeláber, egy reflektor és két áramellátó blokk kiépítésének megvalósítását, 
mely beruházáshoz 500.000 Ft-tal járult hozzá a részönkormányzat, valamint tájékoztatta a 
résztvevőket, hogy Búzavirág lakótelepi lakók örömére elkészült a futókör.  
 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
22/2022. (VI.07.) 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  tartózkodás 
0 nem 

 
Szavazati arány a határozati javaslatokra: 4 igen 
      0 tartózkodás 

0  nem 

2. Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési év előkészítéséről  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 

 
Szőllősiné Gyüre Gabriella köznevelési referens az előterjesztés kiegészítéseként elmondta, 
hogy a 2022/2023-as nevelési évben 81 óvodai csoport helyett 76 csoport fog indulni. A Szent 
Margit Katolikus Óvoda 3 új csoport indításával sok gyermeket vont el. A Kaposfüredi 
Tagóvodát csoportbezárás nem érinti, azonban a Nemzetőr Sori Központi Óvodában 1 
csoportot szüneteltetni kell.  Az előterjesztést továbbá tartalmazza a nyári karbantartási 
szünetek és a nyári napközik időpontját. 
 
Balla Szilvia tagóvoda-vezető hozzáfűzte, hogy a Kaposfüredi Tagóvodából 26 gyermek megy 
iskolába és 24 gyermek iratkozott be a 2022/2023-as nevelési évre. Továbbá elmondta, hogy 
nagyon jól sikerült az óvoda 60. születésnapi ünnepségének lebonyolítása, melyhez ezúton is 
megköszönte a részönkormányzat támogatását és részvételét. 
 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
  
23/2022. (VI.07.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
2022/2023-as nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést és elfogadásra javasolta a 
Közgyűlésnek. 

 
Szavazati arány:  4 igen 

0 tartózkodás 
0  nem 
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3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 Előterjesztő:  Nagy Attila tanácsnok 
 
Nagy Attila tanácsnok megköszönte Lábodi Miklós részönkormányzati tag és Egerszegi 
Sándor, kaposfüredi lakos közreműködését, hogy távollétében megszervezték és 
lebonyolították a templomkertben a trianoni emlékmű koszorúzását. 
 
Nagy Attila tanácsnok átadta Jutai György levelét, melyben a Kaposfüredi u. 203. sz. előtti 
ingatlan előtti erdei fenyőfa kivágását kéri, mivel az balesetveszélyes, és kérte a levél Kaposvári 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (továbbiakban KAVÜ) részére történő továbbítását. 
 
A Búzavirág lakótelep lakói a következő problémákban kérték Tanácsnok úr, illetve a KAVÜ 
segítségét és közreműködését: 

- A Füredi u. 87. sz. és a tűzoltó út között lévő járda mellett murvás bejáróra volna 
szükség, mivel költöztetéskor a járda melletti füves, sáros részen közlekednek be az 
autók és esős időben kihordják a sarat a tűzoltó útra. Az itt lévő járda nincs összekötve 
a tűzoltó úttal és kb. 80 cm-es szakaszon felhordják a sarat, gyalogosan és babakocsival 
is nehézkes a közlekedés.  

- A Lidl Áruházhoz vezető járda mellett lévő szemeteseket nem ürítik rendszeresen, 
sokszor körülötte több a szemét, mint a tároló edényekben. Kérik azok rendszeres 
ürítését.  

- A Búzavirág u. 40. sz. előtti padon ritka a lécezés, ami kényelmetlen az ott lakók 
számára, kérik annak átlécezését.  

- A Búzavirág 28-32. sz. belső részén évekkel ezelőtt ígéretet kaptak az ott élő 
nyugdíjasok egy udvari asztalra padokkal, ami azóta sem valósult meg. Kérik ennek 
pótlását.  

- Az iskola ÉNy-i sarkánál, a partoldalon lévő lépcső mellett kérik a szeméttároló edény 
cseréjét.  

A Kaposfüredi Káposztás Nap minden évben népszerű rendezvény a helyiek körében, melynek 
a résztvevők egyeztették a programját, a fellépőket, azok költségeit és az egyéb teendőket. A 
rendezvényre az idei évben augusztus 27-én kerül sor. 2022. június 14-én 17.00 órakor a 
Kaposfüredi Művelődési Házban lesz egy újabb egyeztetés az érintetteknek. A program 
lebonyolításához a Településrészi Önkormányzat, keretéből 1.000.000 Ft támogatást biztosít az 
alábbi határozat szerint.  
 
24/2022. (VI.07.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, hogy 
részönkormányzati keretéből a Kaposfüredi Káposztás Nap lebonyolításához 1.000.000 Ft 
támogatást biztosít, melyet kér az Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság számlájára 
utalni. 
 
Felelős:  Nagy Attila elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2022. június 30. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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Lábodi Miklós részönkormányzati tag javasolta, hogy egyeztessenek a KAVÜ-vel, hogy a 
Kőkereszt u. és a Szőlőhegyi u. kereszteződésénél a biztonságos közlekedés érdekében van-e 
lehetőség tükör kihelyezésére.  
 
 
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 


