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amely k6szolt Kaposv6r Megyei Jogri Vriros Kaposfiiredi Telepol6sr6szi Onkormriny-

zata 2014. augusztas 22. napjin a Kaposfiiredi MiivelSd6si Hi'zban - Kaposviir,

Kaposfiire dift I72. szitm alatt- megtartott til6s6r6l'

Megielentek:
A megjelent telepiildsrt\szi \nkormdnyzati tagok 6s a meghfvottak nevdt a iegtzSkbnyv

l . szdmil mell'kletehlnt c s atolt i elenldti Iv tart almazza.

Nagy Attila k6pvisel6 kosz6nt6tte a teleptil6sr6szi <inkormdnyzat iil6s6n megjelent

tagokat 6s a meghivott vend6geket, a hivatal munkatiirsait. A jelenl6ti iv alapifn

meg6llapitotLa, hogy a testtilet 7 tagsakdztil az:dll6s kezdetekot 4 fo van jelen, igy a

telepiil6srdszidnkormhnyzattil6sehatflrozatk6pes'

Javasolta a teleptil$sr6szi $nkorm6nyzati kepvisel6knek, hogy a meghiv6ban jelzett

napirendet fogadj rik el.

A meghiv6t a jegtzSkonw 2. szdmil mell'klete tartalmazza.

A telepiil6sr6szi 6nkorm6nyzat az iil6s meghiv6j6ban ielzett napirendet 4 igen szava'

zaffal,tart6zkodfus6sellenszavazatn6lkiilazalilbbihatinozatothozta:

Kaposviir Megyei Jogri Vriros Kaposfiiredi Telepiil6srdszi Onkormiinyzata az

ir5sban megktilddtt napirendet elfogadta'

Napirend:

1. Et6terjeszt 6s tz iinkormfnyzil 2014. 6vi kiilts6gvet6s6nek I. f6t6vi teljesit6-

s6rdl 6s a kiilts6gvet6si rendelet m6dositfsir6l

El6terjeszt6: Szita Kriroly polg6rmester

Kdzremrikddik: dr. K6ki Zoltfuncimzetes fojegyz6

2. Tetepiil6sr6szi onkorminyzatt t6i6koztat6lq egy6b feladatok

El6terj eszt6 : Nagy Attila k6pvisel6



NAPIREND TARGYALASA:

1. El6terieszt6s az iinkormfnvzat 2014. 6vi kiilts6wet6s6nek I' f6l6vi teliesft6s6-

1616s a kdlts6wet6si rendelet m6dositrflsir6l

Az el6te4eszt6tGy6nydni Zsoltn6, a Gazdashgilgazgat6s6g munkat6rsa k6pvisel-

te.

A telepiil6sr6szi 6nkorm6nyzat tagai k6rd6s, hozzhsz6l6s n6lkiil egyhangrian, 4

igen szavazattal,tart6zkod6s 6s ellenszavazat ndlkiil ahatirozati javaslat elfogad6-

s1tt1mogattirkArendelettewezetelfogad6s5tszint6n4igenszavazallal,tart6zko-
d6s 6s ellenszavazat n6lktil t6mogatva az alSbbihatirozatothoililk:

Kaposvar Megyei Jogri Varos Kaposfiiredi Telepiil6srdszi Onkorm6nyzata az

iinkorm6nyzat 2014. 6vi kdlts6gvet6si rendelet6nek m6dositisfr6l sz6l6

el6ted eszt6s hatdrozati javaslatf nak elfogadrisat timogatta.

Kaposv6r Megyei Jogri V6ros Kaposfiiredi Telepill6sr6szi Onkormrinyzata az

iinkorm6nyzat 2014. 6vi kittts6gvet6si rendelet6nek m6dosit6sfr6l sz6l6

el6terj e szt6s ren d el etrtew ezet6nek elfo gadris 6t t6mo gatta.

2. Telepiil6sr6szi Onkormfnvzati tii6koztat6k ew6b feladatok

A Kaposfiired Sport Club kdrelmet nyrijtott be a Teleptil6sr6szi Onkorm6nyzathoz

a Torma KSlmrin eml6ktorna 100 000 Ft-tal tiirt6n6 tirmogatisdra'

Nagy Attila k6pvisel5 az eml6ktorna megszervezeslt tamogatand6nak tartotta, s a

50 000 Ft biztositris6t javasolta.

A telepiil6srdszi 6nkorm6nyzat\ k1pvisel6k egyet6rtettek a javaslattal, 6s 4 igerr

szavazafial, tart6zkod6s 6s ellenszavazat n6lkiil tilmogatva az alilbbi hatlrozatot

hoil{k:

Kaposvir Megyei Jogri Vriros Kaposfiiredi Teleptildsr6szi Onkormany zata l6gy

hat1rozott, hogy c a Kaposfiiredi Sport club sz6mara a Torma K61m5n labda-

rug6 eml6ktorna megrendezlslhez 50 000 Fttimogathst biztosit, melyet k6r a



Nagybaj om 6s Vid6ke Takar6ksztivetkezet iital v ezetett 67 00334- 1 5 00040 8

szdmi szfumlfij in a utalni.

Nagy Attila javaslatiraa k6pvisel6k 6s a meghivott r6sztvev6k az augvszttts 30-6n

megrendez6sre kertil6 Kaposfiiredi K6poszt[snap megval6sftasanak tervezetet 6t-

tekintett6k .Egyertefiek a feladatok megosilfusfur6l. Rendezv6ny sikeres megrende-

z6s6hezNagy Attila a mfur jriniusban megszavazott 200 000 Ft-on kivtil tov6bbi

150 000 Ft biztositasdt javasotta. A telepiil6sr6szi cinkorminyzat k6pvisel6i egyet-

6rtettek a javaslattal, 6s 4 igen szavuattal, tart6zkodris 6s ellenszavazat n6lktil t6-

mo gatva az alilbbi hatir ozatot hoztik:

3U2014. (V[I.22.) Kaposfiiredi Telepiil6sr6szi Onkormfnvzati hatfrozat:

Kaposviir Megyei Jogu Varos Kaposfiiredi Telepiil6sr6szi Onkorm6ny zata l6gy

hatArozolt, hogy a20l4.6vi Kaposfiiredi K6posztasnap k6lts6geire 150 00 Ft-

ot biztosit, melyet ker azEgyud kpfudKulturiilis Kdzpont szimiiljfirautalni.

A k6ztertilet karbantafifusihoz sziiksdges felt6telek biztosit6shoz Nagy Attila k6p-

visel6 100 000 Ft biztosik[siit javasolta. A javaslatot a k6pvisel6k tr{mogatt6k, 6s 4

igen szavazattal,tart6z*od6s 6s ellenszavazatn6lkil az alfhbihatirozatothortik:

Kaposvar Megyei Jogir V6ros Kaposfiiredi Telepiil6sr6szi Onkormriny zata tryy

d6nt6tt, hogy r6sz6nkorm 6nyzatikeret6b6l - k6zteriilet karbantarL4sra

100 000Ft tiimogati[st biztosit, melyet k6t azEgyud Arp6d Kulturalis Kiizpont

szitmlfujSra utalni.

T6bb k6rd6s, hozzisz6llis nem l6v6n a telepiildsr6szi dnkormrlrryzat elntike az iil6st

bezirta.

Kaposvfr, 2014. augusztus 22.

telepiil6sr6szi dnkorm 6ny zati k6pvisel 6tan6csnok


