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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült a Kaposszentjakabi Művelődési Házban – Kaposvár, Pécsi utca 126. szám alatt – 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 2010. július  
1-én megtartott üléséről. 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
 
Borhi Zsombor elnök: Köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 5 fő van 
jelen, így az ülés határozatképes. Kérte a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.  
 
 
19/2010. (VI. 01.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a napirendet 
elfogadta. 
 
Szavazás: 5    igen 

- nem 
- tartózkodás 

 
 
Napirendek: 
 
 1.   Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 
       Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
2.   Előterjesztés a 2010/2011-es tanév előkészítéséről 
      Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
  3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:       Borhi Zsombor elnök     
Meghívott:         Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
 

 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1.    Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 
       Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
 
 
Borhi Zsombor elnök: a járdafelújításoknál a célok módosítása nem befolyásolja a Móricz 
Zsigmond utcai járdafelújítást? 
 
Erős György Gazdasági Igazgatóság: nincs összefüggés a két dolog között. 
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Borhi Zsombor elnök: a Városgondnokságtól kapott információ szerint az illegális  
szeméttelepek felszámolására kiírt pályázaton nem nyert a város, ezért Kaposszentjakabi 
Településrészi Önkormányzata azzal a kéréssel fordul a Közgyűléshez, hogy a Nádasdi utca 
végén található illegális szeméttelep előtt, és után található szemétlerakó, valamint a Móricz 
Zsigmond utcai kanyarnál lévő illegális szemétlerakó felszámolására teremtse meg a pénzügyi 
feltételt. Javasolta ezzel a módosítással elfogadni a költségvetést. 
 
 
 
20/2010. (VI. 01.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatait, és a rendelet-tervezetét a Közgyűlésnek az alábbi módosítással elfogadásra 
javasolta: 
 

Az illegális szeméttelepek felszámolására kiírt pályázaton nem nyert a város, 
ezért Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata azzal a kéréssel fordul a 
Közgyűléshez, hogy a Nádasdi utca végén található illegális szeméttelep előtt, és 
után található szemétlerakó, valamint a Móricz Zsigmond utcai kanyarnál lévő  
illegális szemétlerakó felszámolására teremtse meg a pénzügyi feltételt. 

 
Szavazás: 5    igen 

- nem 
- tartózkodás 

 
 
 
2.   Előterjesztés a 2010/2011-es tanév előkészítéséről 
      Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
 
 
Sárdi Zoltánné Oktatási Igazgatóság: röviden összefoglalta az igen terjedelmes  
előterjesztésben leírtakat. Elmondta, hogy a Pécsi utcai iskolához került egy plusz státus, 
amelyre gyermekvédelmi koordinátort vettek fel, aki az összes iskolában ellátja ezt a 
feladatot, de itt lesz a bázisa. Ismertette továbbá a táblabíróság döntését, mely egyáltalán nem 
elmarasztaló sem az önkormányzattal, sem az iskolával szemben. 
 
Zsalakovics László képviselő: mi lesz a volt Bartók iskola épületével? 
 
Sárdi Zoltánné Oktatási Igazgatóság: ezután is oktatási jellegű tevékenységet kívánnak 
benne működtetni, és két fő pedig portaszolgálatot is teljesít. 
 
Borhi Zsombor elnök: a táblabíróság döntése végleges-e? 
 
Sárdi Zoltánné Oktatási Igazgatóság: Igen, a táblabíróság döntése végleges. 
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21/2010. (VI. 01.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a 2010/2011-
es tanév előkészítéséről szóló előterjesztés határozati javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolta. 
 
Szavazás: 5    igen 

- nem 
- tartózkodás 

 
 
  3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:       Borhi Zsombor elnök     
Meghívott:         Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 

 
 
 
Borhi Zsombor elnök: köszöntötte Hartner Rudolf Városgondnokság vezető urat, kérte a 
képviselőket, hogy fogalmazzák meg felé a kérdéseiket. 
 
Szép István képviselő: a Várdomb utcánál leszakadt a partoldal, mi a teendő? 
A Pécsi utca végén nagyon magas a nád, le kellene kaszálni, van-e rá lehetőség? 
 
Borhi Zsombor elnök: az előző árvíz után megemelték a gátat, mégis visszafolyik a víz, mi 
az oka? 
 
Zsalakovics László képviselő: végre az átfolyó egyik fele elkészült, ezért nagyon hálásak. A 
rács le van betonozva, amit nagyon helyesnek tart, de ki kellene tisztítani, mert eltömődött 
uszadékkal, és ezért áll a víz. 
 
Matus Antalné képviselő: a játszótéren kevés a két darab szemetes, az egyiket pedig el is  
lopták. A zöldhulladéknak pedig tárolót szeretne kérni. 
 
Hartner Rudolf Városgondnokság vezető: a leszakadt utat a Várdomb utcában tegnap 
vizsgálta meg a Vis Maior bizottság, és reméli, kapnak pénzt a helyreállítására. 
A nád levágásáról intézkedik, és az átfolyó eltömődését is kitisztítatja. 
A megemelt gátba beépített visszacsapó szelep nem működött megfelelően, már kijavíttatta. 
A tároló kérdése őszre megoldódik, a szemetet pedig gyakrabban kellene üríteni, ezt jelezni 
fogja. 
Tájékoztatta a részönkormányzatot, hogy jelenleg a város 72 kis részre került felosztásra, 3-4 
utca tartozik egy kis részhez. Ezután mindig ugyanaz a két közmunkás feladata lesz annak a 
kis résznek a rendben tartása, ahova beosztják őket. Ezzel nevesíteni lehet, hogy ki nem végzi 
el a feladatát. 
 
Matus Antalné képviselő: a Móricz Zsigmond több lakatlan ház is van. Előttük levágták a 
füvet a közmunkások, de az udvarokban nagyon nagy a gaz, és elszaporodnak a rágcsálók, 
kígyók is. 
 
Hartner Rudolf Városgondnokság vezető: ha megkapja a pontos házszámokat, akkor 
intézkedni fog. 
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Borhi Zsombor elnök: legközelebb ősszel találkoznak, ezért javasolta még 20.000 Ft 
megszavazását a közterületek karbantartásához. 
 
 
22/2010. (VI. 01.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a 
településrész közterületeinek kaszálására, karbantartására –részönkormányzati keretéből – 
20.000 Ft-ot biztosít, melyet kér az Együd ÁMK számlájára utalni. 
 
Felelős:             Borhi Zsombor elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:          2010. június 30. 
 
Szavazás: 5    igen 

- nem 
- tartózkodás 
 

 
 

Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 

K. m. f. 
 

 
 
 

 Borhi Zsombor  dr. Tóth Györgyné 
       elnök          titkár 
 


