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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült a Kaposfüredi Művelődési Házban, a Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi 
Településrészi Önkormányzata 2009. január 12-én 18.00 órakor megtartott rendkívüli 
üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
 
Dr. Heintz Tamás tanácsnok: Köszöntötte a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket.     
Megállapította, hogy 5 fő van jelen, így az ülés határozatképes. 
Javasolta napirendre felvenni az év végén felmerült költségek elszámolásának megvitatását. 
 
 
1/2009. (I. 12.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata a napirendeket 
elfogadta. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 
 
 

 Napirendi pont: 
 
 

1.   Az év végén felmerült költségek elszámolásának megvitatása 
      Előterjesztő: dr. Heintz Tamás elnök    
 

  
 Napirendi pont tárgyalása: 

 
 

1.   Az év végén felmerült költségek elszámolásának megvitatása 
      Előterjesztő: dr. Heintz Tamás elnök    
     
    
Dr. Heintz Tamás elnök: három olyan esemény volt decemberben, aminek költségeit előre 
nem tervezte a részönkormányzat.  A karácsonyi üdvözlőlapok vásárlása, és a gyermekrajz 
kiállításon résztvevők ajándékozása az első. Ennek bekerülési költsége 51.000 Ft volt. 
A másik a karácsonyi koncert, amely december 23-án volt, és 11.000 Ft-ba került. 
Végül a szomorú harmadik esemény a Zalai Ferenc esperes búcsúztatásánál, és temetésénél 
felmerülő költségek 105. 000 Ft értékben. 
A közterületek karbantartására elkülönített összegből viszont jóval kevesebbet kellett 
költeniük, mert nem volt szükség ez idáig hólapátolásra. Ezért javasolta a közterület 
karbantartására az Együd VMK-hoz elutalt, és fel nem használt összegből átcsoportosítani az 
előzőekben felsoroltakhoz szükséges 167.000 Ft-ot. 
 



2009.03.26.  C:\jegy\20090112_fur.doc   dr. Tóth Györgyné    2. oldal, összesen: 2 
 

 
 2/2009. (I. 12.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata hozzájárul, hogy a 
34/2008.(XII. 02.) számú határozattal módosított 11/2008.(IV. 08.) számú határozatában 
szereplő összegből   
 

- 51.000 Ft-ot karácsonyi üdvözlőlapok, és a gyermekrajz pályázat résztvevőinek   
ajándékvásárlására, 

- 11.000 Ft-ot a karácsonyi koncert költségeire, 
- 105.000 Ft-ot Zalai Ferenc esperes búcsúztatásának költségeire 

 
fordítson az Együd Árpád VMK és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. 
 
Felelős:             dr. Heintz Tamás elnök  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2009. január 30.  
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
  
Több napirend, észrevétel nem lévén a levezető elnök a rendkívüli ülést berekesztette. 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
    Dr. Tóth Györgyné Dr. Heintz Tamás 
 titkár     tanácsnok 


