
Jágerné/Dokumentumok/2013/Kaposfüred/2013/Jegyzőkönyvek 2013. december 4. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült a Kaposfüredi Művelődési Házban – Kaposvár, Kaposfüredi út 172. szám alatt 
– Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata 2013. 
december 4-én 18 órai kezdettel 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, melyet a jegyzőkönyv 2. számú 

mellékleteként csatolt meghívó tartalmaz. 
 
35/2013. (XII.4.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az írásban 
kiküldött napirendet elfogadta. 
 
Szavazás: 4   igen 

- nem 
- tartózkodás 

 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi  

teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosítása 
 

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

 
Az előterjesztőt a Hivatal részéről Gyönyörű Zsoltné pénzügyi munkatárs képviselte, 
aki az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kérdések és vélemények a 
képviselők részéről nem hangzottak el. 
 
36/2013. (XII.4.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről, a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló beszámoló határozati javaslatait, és a 
rendelet módosítását a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazás: 4 igen 

- nem 
- tartózkodás 
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2. Előterjesztés a 2014/2015-ös nevelési évben indítandó csoportok számáról, 
valamint az óvodák ban a beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató  
 

Az előterjesztőt a Hivatal részéről Sárdi Zoltánné közoktatási referens képviselte, aki 
röviden ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
dr. Heintz Tamás képviselő elmondta, hogy a Kaposfüredi Óvoda csoportszoba 
számának növelésével lehetőség nyílik a négy óvodai csoport indítására. Feltette a 
kérdést, hogy a négy csoport lehetővé teszi-e az óvoda önálló intézményként való 
működését.  
Sárdi Zoltánné elmondta, hogy városunkban működnek óvodák 6 csoporttal is 
tagóvodaként, s az Önkormányzatnak a struktúra megváltoztatása jelenleg nem áll 
szándékában. 
 
37/2013. (XII.4.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az 
előterjesztést a 2014/2015-ös nevelési évben indítandó csoportok számáról, valamint  
az óvodákban a beiratkozás időpontjának meghatározásáról Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Szavazás: 4 igen 

- nem 
- tartózkodás 

 
3. Tájékoztató a kaposfüredi ravatalozó építési terveiről 
 

Közreműködik: Erdélyi Napsugár  
 
A ravatalozó terveit Erdélyi Napsugár beruházási ügyintéző ismertette a 
részönkormányzat képviselőivel, akik ez után elmondták véleményüket a tervről. 
 
Nagy Atilla településrészi képviselő elmondta, hogy az általa már előző leg megismert  
tervvel kapcsolatban több kaposfüredi polgárnak is kikérte a véleményét. Közöttük 
volt Fábri Kornél főtisztelendő úr is, aki a ravatalozót megfelelőnek találta. 
Nagy Attila felvetette, hogy a ravatalozó előterének egyik oldala lehetne zárt, hogy 
védjen a széltől és esőtől. Továbbá hiányolta az újabban megismert tervről a jelképes 
tornyot. 
Dr. Heintz Tamás képviselő véleménye szerint semmi nem utal a tervben arra, hogy ez 
az épület ravatalozó, hiányzik a hely méltósága, és a szakralitás jeleként a kereszt. Az 
épület temetőn belüli elhelyezése sem megfelelő, mert a kegyeletet sértheti (az úton 
közlekedő buszokból a koporsóra rá lehet látni). 
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Nagy Attila településrészi képviselő javasolta, hogy a tornyot jelképező építészeti 
elem kerüljön vissza a ravatalozó tetőszerkezetére. 
 
38/2013. (XII.4.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata javasolja, 
hogy a kaposfüredi temetőben felépítendő ravatalozóra kerüljön vissza az eredeti 
terven szereplő tornyot jelképező építészeti elem, illetve a hely szakralitásának 
jeleként helyezzenek el keresztet az épületen.  
 
Szavazás: 4 igen 

- nem 
- tartózkodás 
 

4. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 
 Előterjesztő: dr. Heintz Tamás elnök 
 
Dr. Heintz Tamás elnök a 2014. január 4-én megrendezésre kerülő Három Királyok 
Túra szervezésével kapcsolatos feladatok megbeszélését kezdeményezte. A jelenlévők 
a feladatok megosztásával egyetértettek. 
 
dr. Heintz Tamás elnök: Megköszönte a Településrészi Önkormányzat képviselőinek 
és a munkájukat segítő személyeknek, szervezeteknek az egész éves sikeres 
tevékenységet. 
 
Több napirend nem lévén a levezető elnök az ülést berekesztette. 
 
  K. m. f. 
 
 

 
  dr. Heintz Tamás    Kisné Mráv Marianna 
          e lnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


