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Jegyzőkönyv 
 
Készült a Kaposfüredi Művelődési Házban – Kaposvár, Kaposfüredi út 172. szám alatt 
– Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata 2013. 
november 6-án 18 órakor megtartott üléséről. 
 
A megjelent részönkormányzati tagok, és meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
 
dr. Heintz Tamás elnök köszöntötte a megjelent képviselőket és meghívottakat. 
Megállapította, hogy négy képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Az írásban 
kiküldött napirendet elfogadásra javasolta, mely tartalmazza a jegyzőkönyv 2. számú 

mellékleteként csatolt meghívóban jelzett napirendi pontokat. 
 
31/2013. (XI.6.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az írásban 
kiküldött napirendet elfogadta. 
 
Szavazás: 4   igen 

- nem 
- tartózkodás 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. évi  
munkatervéhez  
 
Előterjesztő:  Dr. Heintz Tamás elnök 

 
Az előterjesztő felkérte a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának tagjait, hogy 
tegyenek javaslatot arra, hogy 2014-ben mely témák kerü ljenek be  
 
32/2013. (XI.6.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata Kaposvár 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. évi munkatervéhez javasolja felvenni az 
alábbi napirendi pontot a februári Közgyűlés napirendjére  
 
Előterjesztés a Szőlőhegyi utca teherforgalmának csökkentéséről 
 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Tárgyalja:  Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 
   Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
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Felelős:  dr. Heintz Tamás elnök 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna (közlésért) 
Határidő:  2013. november 15. 
 
Szavazás: 4 igen 

- nem 
- tartózkodás 
 

2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
Előterjesztő:          dr. Heintz Tamás elnök 
 
Az előterjesztő dr, Heintz Tamás a településrészen felmerülő aktuális kérdések, 
megoldandó problémák számbavételére kérte a képviselőket. 
Nagy Attila képviselő ezután az Ibolya utca 36., 38., 40. számú házak előtti árok 
rendezetlen helyzetét és a Napsugár Integrált Szociális Intézménnyel szemközti telek 
kaszálásának hiányát tette szóvá. Deák Gabriella képviselő a Kisköz utca 14. 
házszámú épület mellett található vízáteresz és beszakadt járda állapotára hívta fel a 
figyelmet. 
A hozzászólásokat követően dr. Heintz Tamás a következő határozati javaslatot 
tette: 

 
33/2013. (XI.6.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata felkéri a  
Városgondnokságot a településrész közterületein keletkezett alábbi problémák okának 
feltárására, majd azok megoldására: 

• az Ibolya utca 36., 38.,40. számú házak előtti árok állapota; 
• a Kisköz utca 14. házszámú épület mellett található vízáteresz és beszakadt 

járda állapota; 
• Kaposvár Rezeda u. 60. szám alatt található Napsugár Integrált Szociális  

Intézménnyel szemközt i telek kaszálásának hiánya. 
Felelős:  dr. Heintz Tamás elnök 
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. november 15. 
 
Szavazás: 4 igen 

- nem 
 -  tartózkodás 
 

Dr. Heintz Tamás elnök a kaposfüredi temetőben építendő ravatalozó tervéről mondta 
el véleményét, kérve a képviselők állásfoglalását is. A képviselők a tervdokumentáció 
ismeretének hiányában nem tudtak véleményt alkotni. Ezért a hozzászólások alapján 
dr. Heintz Tamás a következő határozati javaslatot tette: 
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34/2013. (XI.6.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata felkéri a  
Műszaki Igazgatóságot, hogy a kaposfüredi temetőben felépítendő ravatalozó terveit a 
Településrészi Önkormányzat tagjainak véleményezés céljából juttassa el. 
 
 
Felelős:  dr. Heintz Tamás elnök 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2013. november 15. 
 
Szavazás: 4 igen 

- nem 
- tartózkodás 

 
A képviselőtestület és a meghívott vendégek a településrész novemberi és decemberi 
programjainak szervezési kérdéseit, a szervezés feladatait beszélték meg. 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 dr. Heintz Tamás s.k.  Kisné Mráv Marianna s.k. 
             elnök             képviselő 
  jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 


