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Jegyzőkönyv 
 
Készült a Kaposfüredi Művelődési Házban – Kaposvár, Kaposfüredi út 172. szám alatt 
– Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata 2014. 

február 19-én 18.00-kor megtartott üléséről. 
 
A megjelent részönkormányzati tagok, és meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 

mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 

 

dr. Heintz Tamás elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a négy 
képviselőből hárman jelen vannak, így az ülés határozatképes. Az írásban kiküldött 
napirendet elfogadásra javasolta, mely tartalmazza a jegyzőkönyv 2. számú 

mellékleteként csatolt meghívóban jelzett napirendi pontokat. 
 

6/2014.(II. 19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az írásban 
megküldött napirendet elfogadta. 
 
Szavazás: 3 igen 

- nem 
- tartózkodás 

 
NAPIREND 
 
1. Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról 
 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Somlainé Ferincz Judit Gazdasági Igazgatóság 
 

Somlainé Ferincz Judit a Gazdasági Igazgatóság képviseletében tájékoztatta a 
képviselőket, hogy a költségvetési rendelet legutóbbi módosítása óta történt központi 
intézkedések, közgyűlési döntések, illetve intézményi saját hatáskörű, továbbá 
technikai átcsoportosítások átvezetésére került sor a rendelet jelen módosításában. 
 

7/2014.(II. 19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztés 
rendelet-tervezetét és határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
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Szavazás: 3 igen 
- nem 
- tartózkodás 

 
2. Előterjesztés az óvodák alapító okiratának módosításáról 
 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
 

Sárdi Zoltánné köznevelési referens tájékoztatta a képviselőket, hogy az óvodák 
alapító okiratainak módosítását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet módosítása, valamint a kormányzati 

funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 
68/2013. (XII.29.) NGM rendelet tette szükségessé. A szakfeladat számok megszűntek 
helyette kormányzati funkciók szerepelnek az alapító okiratokban.  
 
8/2014.(II. 19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az óvodák 
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazás: 3 igen 

- nem 
- tartózkodás 

 
3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi 

Önkormányzata 2014. évi munkatervéről 
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok a munkatervet elfogadásra javasolta, azzal a  
kiegészítéssel, hogy amennyiben az alábbi témák valamelyikében 2014-ben  

előterjesztés készül azt tárgyalja a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat is: 

• Ha a Kaposfüreden működő intézmények vezetőivel – tagintézmények esetében 
is – kapcsolatos döntések kerülnek napirendre azt minden esetben tárgyalja a 
Településrészi Önkormányzat is. 

• Amennyiben a közüzemi díjak változásáról készül előterjesztés azt tárgyalja a 
Településrészi Önkormányzat is. 

• A Szőlőhegyi utca kamionforgalom miatt kialakult áldatlan helyzetének 
megoldásáról tárgyalások kezdődtek. Ennek fejleményeit a 2014. év novemberi 
ülésén a Településrészi Önkormányzat tárgyalja. 
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9/2014.(II. 19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, 
hogy a 2014. évi munkatervéről szóló előterjesztés határozati javaslatát az alábbi 
kiegészítésekkel elfogadja: 

• Ha a Kaposfüreden működő intézmények vezetőivel kapcsolatos személy i 
döntésekről készül előterjesztés azt minden esetben tárgyalja a Településrészi 
Önkormányzat is. 

• Amennyiben a közüzemi díjak változásáról készül előterjesztés azt tárgyalja a 
Településrészi Önkormányzat is. 

• A Szőlőhegyi utca forgalmi helyzetének alakulását a 2014. év novemberi ülésén 
tárgyalja a Településrészi Önkormányzat. 

 
Szavazás: 3 igen 

- nem 

- tartózkodás 
 
4. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok a közmunkás hiányából fakadó gondokról tájékoztatja a 

jelenlévőket. Nincs aki a köztéri szemétgyűjtő edényeket kiürítené, a fűnyírás és a park 
gondozása is megoldatlan. 
 
10/2014.(II. 19.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata úgy döntött, 
hogy a Városgondnokság figyelmét felhívja arra, hogy abban az időszakban, amikor 
közmunkás nem dolgozik a településrészen, akkor munkatársaival végezze el a szemét 
tárolók kiürítésének a fűnyírásnak és a közpark gondozásának feladatát. 
 
Szavazás: 3 igen 

- nem 

- tartózkodás 
 
Több napirend nem lévén a levezető elnök az ülést berekesztette. 

 
K. m. f. 

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


