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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATA 
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 

2015. július 7-én a Kaposfüredi Művelődési Házban - Kaposvár, Kaposfüredi út 172. szám 

alatt – megtartott üléséről. 

 

A megjelent településrészi önkormányzati tagok és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. 

számú mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 

 
Nagy Attila tanácsnok köszöntötte a településrészi önkormányzat ülésén megjelent  

képviselőket, a meghívott vendégeket és a hivatal munkatársait.  

Nagy Attila a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület tagjai közül az ülés  

kezdetekor 4 fő jelen van, így a településrészi önkormányzat ülése határozatképes. 

Nagy Attila a jegyzőkönyv vezetésére felkérte Kardos Beátát. 

A településrészi önkormányzat az ülés meghívójában jelzett napirendről az alábbi határozatot 

hozta: 

 
29/2015. (VII.7.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata az ülés napirendi 
pontjait elfogadta. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
NAPIREND 

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét érintő 
kérdésekről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét érintő 
kérdésekről 
 

Az előterjesztőt képviselő dr. Kaposvölgyi Lívia gazdasági munkatárs az előterjesztéshez 

szóbeli kiegészítést nem fűzött. 

A képviselők kérdést nem tettek fel, javaslat nem hangzott el. 
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Nagy Attila tanácsnok a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának indítványozza, 

hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletét érintő 

kérdésekről szóló előterjesztés határozati javaslatait és rendelet tervezetét a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 

 
30/2015. (VII.7.) Kaposfüredi Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Kaposfüredi Településrészi Önkormányzata megtárgyalta 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletét érintő 
kérdésekről szóló előterjesztést, a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 

Több napirendi pont, kérdés és hozzászólás nem lévén a Kaposfüredi Településrészi 
Önkormányzat elnöke az ülést bezárta. 
 

 

K. m. f. 
 

 

 

  Nagy Attila. Kisné Mráv Marianna  
          elnök          képviselő 

  jegyzőkönyv-hitelesítő 
 

 


