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Jegyzőkönyv 
 
Készült a Kaposvári Városháza T/103. számú tárgyalójában, a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 2009. március 24-én 9.00 órakor megtartott 
rendkívüli 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 az írásban kiküldött napirendek elfogadását. 
 
 
13/2009. (III.24.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a 
napirendeket elfogadta. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-    nem 
-    tartózkodás 

 
 
 

 Napirendi pontok: 
 

1.  Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(III.3.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 

      Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

2. Előterjesztés az óvodahálózat átszervezéséről 
Előterjesztő:     Szita Károly polgármester 

            Közreműködik:Stickel Péter igazgató 
 

3. Előterjesztés a TÁMOP 5.2.2. pályázathoz szükséges bérleti szerződés 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 

            Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
 

4. Előterjesztés az oktatási-nevelési intézmények magasabb vezetői megbízásáról   
Zárt ülés 

           Előterjesztő:     Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:dr. Nadrai Norbert igazgató 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(III.3.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
 
Molnár György igazgató: szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a rendelet tervezetben 
néhány számot pontosítani kellett, melyek az alábbiak: 

- 5.610.879 e Ft forrás kiegészítő hitel helyesen 5.612.389 e Ft, 
- 4.426.371 e Ft felhalmozási célú  hitel helyett  4.423.748 e Ft, 
-   230.776 e Ft folyószámla hitel helyett        234.909 e Ft.  

 
 
 
 
4/2009. (III. 24.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati vélemény: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletéről szóló 3/2009.(III.3.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
 

2. Előterjesztés az óvodahálózat átszervezéséről 
Előterjesztő:     Szita Károly polgármester 

            Közreműködik:Stickel Péter igazgató 
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
5/2009. (III. 24.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati vélemény: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az 
óvodahálózat átszervezéséről szóló előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
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3. Előterjesztés a TÁMOP 5.2.2. pályázathoz szükséges bérleti szerződés 
jóváhagyásáról 

Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Sári László igazgató 
 
 
Borhi Zsombor elnök: mikorra várható döntés? Mekkora az esélye, hogy nyer a város 
pályázata? 
 
Matus Antalné képviselő: mi lesz a művelődési ház sorsa? Megkérdezték-e az ott lakókat, 
mi a véleményük? 
 
Tapsonyi Tünde Pályázati Igazgatóság: a beadástól számítva 3 hónappal várható a döntés.  
Elsődlegesen a tanyasi jellegű településekre írták ki a pályázatot, ezért attól függ, hogy ezek a 
települések milyen pályázatot nyújtanak be. 
A művelődési háznak csak egy része kerül elfoglalásra, ha nyer a pályázat. Az igazgatósága 
pályázatokat ír, arra nem tud válaszolni, hogy az érintettek véleményét mikor és ki kérte ki. 
 
Zsalakovics László képviselő: van a városnak egy keleti városrésze, és van Kaposszentjakab. 
A kettő nem ugyanaz, ezt nagyon fontos lenne mindenkiben tudatosítani. Miért a 
kaposszentjakabi művelődési házba akarják ezt megvalósítani, miért nem a félig kihasznált 
Pécsi utcai Általános Iskolában? Kaposszentjakabon élők ebbe nem fognak belenyugodni, 
aláírásgyűjtést fognak kezdeményezni. 
 
Borhi Zsombor elnök: egyetért képviselőtársával. Nem ért egyet viszont azzal, mások 
sérelmére hoznak döntéseket. Egy ilyen pályázat leadása előtt ki kell kérni az érintett 
részönkormányzat véleményét. 
 
 
6/2009. (III. 24.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati vélemény: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a TÁMOP 
5.2.2. pályázathoz szükséges bérleti szerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztést nem 
támogatta. 
 
Szavazati arány: 0   igen 

  3    nem 
  2   tartózkodás 

  
Több napirend, észrevétel nem lévén a levezető elnök a rendkívüli nyílt ülést berekesztette. 

 
K. m. f. 

 
 
 
 
    dr. Tóth Györgyné Borhi Zsombor 
 titkár     tanácsnok 


