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Jegyzőkönyv 
 

Készült a Kaposszentjakabi Művelődési Házban, a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 2009. február 17-én 15.00 órakor megtartott 
üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Borhi Zsombor tanácsnok: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, és a hivatal 
dolgozóit. Megállapította, hogy 5 fő van jelen, így az ülés határozatképes. 
Javasolta, hogy az írásban kiküldött napirendeken kívül tárgyaljanak a temető nagykapujáról, 
a hősi sír rendbetételéről, és a Keskeny utcai közvilágításáról. 
  
 
1/2009. (II.17.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a  apirendeket 
elfogadta. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-    nem 
-    tartózkodás 

 
 

 Napirendi pontok: 
 

1.  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról      
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi 

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

3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
Előterjesztő:  Borhi Zsombor elnök       
 

4. A temető nagykapujáról 
Előterjesztő: Borhi Zsombor elnök 
 

5. A hősi sír rendbetételéről  
Előterjesztő: Borhi Zsombor elnök 

 
6. A Keskeny utcai közvilágításáról 

Előterjesztő: Borhi Zsombor elnök 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési 

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

A képviselők hozzászólás nélkül elfogadták az előterjesztést. 
 

1/2009. (II.17.)   Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati vélemény: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Szavazati arány:  5  igen 

-    nem 
-    tartózkodás 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi 

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

Erőss György Gazdasági Igazgatóság: sajnos a város a központi költségvetésből jóval 
kevesebb támogatást kapott, mint amennyi szükséges lenne. A részönkormányzatok keretét a 
város nem csökkentette. A képviselői tiszteletdíjak viszont egységesen 10 %- kal csökkennek.  
 
Borhi Zsombor elnök: röviden összefoglalta a jelenlegi gazdasági helyzetet. 
 
Matus Antalné képviselő: a Sikálós utcai közvilágítás nem szerepel a költségvetésbe, mi az 
oka? 
 
Erőss György Gazdasági Igazgatóság: csak keretösszeg szerepel, a konkrét igények a 
Műszaki Igazgatóságnál vannak. 
 
2/2009. (II.17.)   Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati vélemény: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló előterjesztés határozati 
javaslatait, és a rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Szavazati arány:  5  igen 

-   nem 
                            -  tartózkodás 
 

3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
Előterjesztő:  Borhi Zsombor elnök   
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Borhi Zsombor elnök: a Művelődési Ház vezetője írásban eljuttatta a részönkormányzathoz, 
hogy számítógép vásárlásához támogatást kérjen. Amennyiben az Együd VMK szintén 
támogatja a számítógép vásárlását, akkor javasolta a 2009. évi költségvetésükből 100.000 Ft-
tal támogatni a számítógép vásárlását.  
      
2/2009. (II.17.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 
kötelezettséget vállal, hogy a 2009. évi költségvetéséből 100.000 Ft-tal támogatja a 
Kaposszentjakabi Művelődési Ház számítógép vásárlását. A támogatást kéri az Együd VMK 
számlájára utalni. 
 
Felelős:             Borhi Zsombor elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:          2009. március 10. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-    nem 
-    tartózkodás 

 
4. A temető nagykapujáról 

Előterjesztő: Borhi Zsombor elnök 
 

Borhi Zsombor elnök: a Somogy Temetkezési Kft vezetőjének elmondta, hogy a 
kaposszentjakabi temetőben csak egy kis kapu van. Szükséges lenne egy nagykapu, ahol a 
szertartást követően a sírhoz lehet jutni. Az igazgató úr ígéretet tett a nagykapu létesítésére. 
Javasolta ezt határozatba foglalni 
 
3/2009. (II.17.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata azzal a 
kéréssel fordul a Somogy Temetkezési Kft-éhez, hogy a kaposszentjakabi temető bejáratához 
egy nagykaput létesítsen. 
 
Felelős:             Borhi Zsombor elnök 
Közreműködik: Puskás Béla igazgató 
Határidő:          2009. március 10. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-    nem 
-    tartózkodás 

 
5. A hősi sír rendbetételéről  

Előterjesztő: Borhi Zsombor elnök 
 

Borhi Zsombor elnök: a Somogy Temetkezési Kft vezetőjét tájékoztatta, hogy a 
kaposszentjakabi temetőben van egy hősi sír, ami eléggé elhanyagolt állapotban van. Az 
igazgató úr ígéretet tett a sír rendbetételére. Javasolta ezt határozatba foglalni 
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4/2009. (II.17.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata azzal a 
kéréssel fordul a Somogy Temetkezési Kft-éhez, hogy a kaposszentjakabi temetőben található 
hősi sír rendbetételéről gondoskodjon.   
 
Felelős:             Borhi Zsombor elnök 
Közreműködik: Puskás Béla igazgató 
Határidő:          2009. augusztus 31. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-    nem 
-    tartózkodás 

 
6. A Keskeny utcai közvilágításáról 

Előterjesztő: Borhi Zsombor elnök 
 

Borhi Zsombor elnök: köszöntötte Andrics Anitát, aki felvállalta, hogy összeszedi az önrészt 
a lakóktól. 
 
Andalics Anita: ismertette, hogy 34 fő írta alá, hogy befizeti a szükséges, megközelítőleg 
21.000 Ft-ot. A Műszaki Igazgatóságon a kiírt pályázathoz szükséges önrészhez még hiányzik 
62.468 Ft. Azzal a kéréssel fordult a részönkormányzathoz, hogy a hiányzó összeggel 
támogassák a Keskeny utca közvilágításának megvalósítását. 
 
Zsalakovics László képviselő: támogatta, de kérdezte, hogy hol voltak a Keskeny utcai 
fiatalok például a március 15-i koszorúzáson. 
 
Borhi Zsombor elnök: meg kell becsülni azt, aki tenni akar valamit, és ehhez még pénzt is 
áldoz. Javasolta a kért összeg megszavazását. 
 
5/2009. (II.17.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata úgy 
határozott, hogy kötelezettséget vállal, hogy a 2009. évi költségvetéséből 62.468 Ft-tal 
támogatja a Keskeny utca közvilágításának megvalósítását. 
 
Felelős:             Borhi Zsombor elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:          2009. március 10. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-    nem 
-    tartózkodás 

 
Zsalakovics László képviselő: a Pécsi u. 177. szám előtti buszmegállónál – a Kinizsi 
sörözővel szemben egy szegélykő hiányzik. Az ott lakó szerint azért van víz a pincéjében. 
Javasolta, hogy a kérjék meg a Városgondnokságot vizsgálja meg, hogy mi az oka a pincébe 
történő vízbefolyásának.  
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6/2009. (II.17.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat:ű 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata azzal a 
kéréssel fordul a Városgondnoksághoz, hogy a Pécsi u.177. számú ház előtti szegélykő hiánya 
okozhatja-e az épület pincéjébe történő vízbefolyást.  
 
Felelős:             Borhi Zsombor elnök 
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
Határidő:          2009. március 30. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-    nem 
-    tartózkodás 

 
Zsalakovics László képviselő: a Móricz Zs. utca meghosszabbításánál -6-7 méterről van szó-  
esős időben járhatatlan a járda. Javasolta, hogy a járdaépítési programba kerüljön be úgy, 
hogy betonkockákat tegyenek le. 
 
7/2009. (II.17.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat:ű 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata azzal a 
kéréssel fordul a Polgármesteri Hivatalhoz, hogy a 2009. évi járdaépítési programba kerüljön 
bele a Móricz Zs. u. meghosszabbításánál a hiányzó 6-7 méteres szakasz. 
 
Felelős:             Borhi Zsombor elnök 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:          2009. március 30. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-    nem 
-    tartózkodás 
 
 

Zsalakovics László képviselő: a Monostor u. 6. szám előtti árokhoz 3 db korlát felállítását 
ígérte a Városgondnokság, még tavaly. Sajnos még nem történt meg, és így balesetveszélyes 
ott a közlekedés. 
 
8/2009. (II.17.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat:ű 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata azzal a 
kéréssel fordul a Városgondnoksághoz, hogy a Monostor u. 6. számú ház előtti árok elé 
helyezzen ki 3 darab védőkorlátot a balesetveszély elhárítása érdekében.. 
 
Felelős:             Borhi Zsombor elnök 
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
Határidő:          2009. március 30. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-    nem 
-    tartózkodás 
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Szép István képviselő: két képviselőtársa félrevezette. Kérték tőle a közmunkás szerszámos 
raktárának a kulcsát. Miért a művelődési ház vezetője foglalkozik a részönkormányzat 
szerszámaival. Lemond és akkor csinálják ők ketten. 
 
Borhi Zsombor elnök: többször beszélgettek már, ahol jelen volt a két közmunkás, és a 
művelődési ház vezetője is. Nem a Szép István képviselő munkájával voltak gondok. A fő 
probléma, hogy a közmunkás sokat iszik. A most kialakult helyzetben is ki kell adni a 
szerszámokat. 
Meg kellett volna alaposabban beszélni, és nem hirtelen dönteni. 
 
Zsalakovics László képviselő: a mindennap szükséges szerszámokat vigye magához el a 
közmunkás. 
Ki kell a munkát a közmunkásnak akár 4-5 napra is. 
Nem lehet egy kulcs egy helyiséghez. Szükséges még egy kulcs, amit lezárt, lepecsételt 
borítékban őriznek a Művelődési Házban. Tűzvédelmi előírás, ezt nem lehet kikerülni. 
 
Borhi Zsombor elnök: megkérdezte, hogy Szép István képviselő vállalja a munkát, ahogy 
eddig volt? 
 
Szép István képviselő: ha ő veheti a lakatot, és a zárat, akkor igen. 
 
Borhi Zsombor elnök: akkor kicserélik a zárat, a Szép István képviselő kap egy kulcsot. A 
pótkulcs pedig egy lezárt, és lepecsételt borítékban lesz lezárva. 
Minden működjön úgy, mint eddig. 
 
Több napirend, észrevétel nem lévén a levezető elnök az ülést berekesztette. 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
    dr. Tóth Györgyné Borhi Zsombor 
 titkár     tanácsnok 


