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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült a Kaposfüredi Művelődési Házban, a Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi 
Településrészi Önkormányzata 2009. április 15-én 18.00 órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Dr. Heintz Tamás tanácsnok: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket.     
Megállapította, hogy 5 fő van jelen, így az ülés határozatképes. 
Javasolta az írásban kiküldött napirendek közül a 15129/52 hrsz.-on található játszótér 
helyzetéről szóló tájékoztató levételét, mert nem ezt a területet szerették volna megtárgyalni. 
A többi napirend elfogadását javasolta. 
  
 
19/2009. (IV. 15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata a napirendeket 
elfogadta. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 
 
 

 Napirendi pontok: 
 
 

1.  Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2008. évi 
pénzmaradvány megállapítása 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2.   Tájékoztató a Kankalin utca végén járdaépítésének és világítás kialakításának 

lehetőségéről 
Előterjesztő: Dr. Heintz Tamás tanácsnok 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
3. Tájékoztató a Vízművek Kft által üzemeltetett szennyvízcsatorna nem megfelelő 

működtetésének okairól. 
Előterjesztő: Dr. Heintz Tamás tanácsnok 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

    Ift Miklós KAVÍZ Kft 
 
4. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 

Előterjesztő:        dr. Heintz Tamás elnök  
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 Napirendi pontok tárgyalása: 
 

      
1. Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2008. évi 

pénzmaradvány megállaqpítása      
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
8/2009. (IV. 15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati vélemény: 
 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az Önkormányzat 
2008. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2008. évi pénzmaradvány megállapításáról 
szóló beszámoló határozati javaslatait, és a rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolta. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

 
 
2. Tájékoztató a Kankalin utca vége járdaépítésének és világítás kialakításának 

lehetőségéről      
Előterjesztő:       dr. Heintz Tamás elnök  
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 

 
 
dr. Heintz Tamás elnök:  a most kiosztott tájékoztatóhoz hozzátette, hogy a társadalmi 
munkafelajánlások folyamatban vannak, valamint a kivitelezővel folyik az egyeztetés. A 
részönkormányzat pályázhat, hogy legyen közvilágítás 
 
Molnár György igazgató: a közvilágítási pályázat elbírálása a polgármester úr hatásköre.  
  
 
 
20/2009. (IV. 15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata a Kankalin utca 
vége járdaépítésének és világítás kialakításának lehetőségéről szóló tájékoztatót elfogadta. 
  
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
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3. Tájékoztató a KAVÍZ Kft által üzemeltetett szennyvízcsatorna nem megfelelő 

működtetésének okairól 
Előterjesztő: Dr. Heintz Tamás tanácsnok 

 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   Ift Miklós KAVÍZ Kft 
 

  
dr. Heintz Tamás elnök:  sajnos az erős bűz az egész településrészen érezhető volt, a helyi 
médiában is megvolt a hírverés. Bár jelenleg nincs szag, mégis fontos lenne megelőzni az 
előfordulását a következőkben. 
 
Ift Miklós KAVÍZ Kft: a Somogyjádi szennyvízrendszer itt csatlakozik a rendszerükhöz. A 
gondot az okozta, hogy a tervezett mennyiségű szennyvíz helyett csak annak töredéke került a 
rendszerbe, így nem megfelelően működött. A folyamatosan végzett korrekciók meghozták az 
eredményt. Most új anyagot adagolnak a rendszerbe, ami ezt a problémát a nyáron megoldja. 
A hirtelen jött meleg most nem szerencsés a rendszernek. 
Foglakoznak azzal, hogy legyen egy olyan műszaki megoldás, amivel az ilyen helyzetek 
kiküszöbölhetők. 
 
 
21/2009. (IV. 15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat a KAVÍZ Kft által 
üzemeltetett szennyvízcsatorna nem megfelelő működtetésének okairól szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 
 

 
4. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 

Előterjesztő: dr. Heintz Tamás elnök  
 
 

dr. Heintz Tamás elnök: javasolta az óvoda bejárati ajtajának szükséges cseréjéhez a 
részönkormányzat járuljon hozzá 198.000 forinttal.   

                                 
  
22/2009. (IV. 15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata – 
részönkormányzati keretéből – 198.000 Ft támogatást biztosít a Kaposfüredi Óvoda bejárati 
ajtajának cseréjéhez, melyet kér az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi gondnokság 
számlájára utalni.  
     
Felelős:              dr. Heintz Tamás elnök  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2009. április 30. 
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Szavazati arány: 5   igen 
-     nem 
-     tartózkodás 
 

  
 
dr. Heintz Tamás elnök: a térvilágítás karbantartására, lámpák cseréjére, radar 
karbantartására javasolt 150.000 Ft támogatást megszavazni. 
 
  
23/2009. (IV. 15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata – 
részönkormányzati keretéből - a térvilágítás karbantartására, lámpák cseréjére, radar 
karbantartására 150.000 Ft támogatást biztosít, melyet kér az Együd ÁMK számlájára utalni. 
 
Felelős:  dr. Heintz Tamás elnök   
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:          2009. április 30. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

 
 
dr. Heintz Tamás elnök:  a szökőkút karbantartására, a kultúrház csapadékvíz elvezetésének 
megjavítására javasolt 96.000 Ft támogatást megszavazni. 
 
 
24/2009. (IV. 15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata – 
részönkormányzati keretéből - a szökőkút karbantartására, a kultúrház csapadékvíz 
elvezetésének megjavítására 96.000 Ft támogatást biztosít, melyet kér az Együd ÁMK 
számlájára utalni. 
 
Felelős:  dr. Heintz Tamás elnök   
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:          2009. március 20. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

 
  
Dr. Heintz Tamás elnök: a művelődési ház hátsó udvarának díszburkolattal történő 
befedésére, és tereprendezésére javasolt 200.000 forintot elkülöníteni. 
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 25/2009. (IV. 15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata – 
részönkormányzati keretéből - a művelődési ház hátsó udvarának díszburkolattal történő 
lerakására, és a tereprendezésre 200.000 Ft támogatást biztosít, melyet kér az Együd ÁMK 
számlájára utalni. 
 
Felelős:  dr. Heintz Tamás elnök   
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:          2009. április 30. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 
 

Dr. Heintz Tamás elnök: a 2010. évi januári három királyok túra emlékbögréit, 200 darabot 
javasolta megrendelni, és erre 200.000 forintot elkülöníteni. 
 
 
 26/2009. (IV. 15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata – 
részönkormányzati keretéből - a 2010. évi „három királyok” túra emlékbögréinek 
költségeihez 200.000 Ft támogatást biztosít, melyet kér az Együd ÁMK számlájára utalni. 
 
Felelős:  dr. Heintz Tamás elnök   
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:          2009. április 30. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

  
Dr. Heintz Tamás elnök: javasolta kérni a Műszaki Igazgatóságtól, hogy a csatornázást 
követően, valamint az egyéb okból felmerült úthibák felmérésére még ebben a hónapban a 
részönkormányzati képviselőkkel együtt végezzenek bejárást 
 
 
 27/2009. (IV. 15.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata kéri a Műszaki 
Igazgatóságtól, hogy a csatornázást követően, valamint az egyéb okból felmerült úthibák 
felmérésére még ebben a hónapban a részönkormányzati képviselőkkel együtt végezzenek 
bejárást 
 
Felelős:  dr. Heintz Tamás elnök   
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató  
Határidő:           2009. április 30. 
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Szavazati arány: 5   igen 
-     nem 
-     tartózkodás 
 

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

 
 

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


