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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült a Kaposszentjakabi Művelődési Házban – Kaposvár, Pécsi utca 126. szám alatt – 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 2010. június 
18-án megtartott rendkívüli üléséről. 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
 
Borhi Zsombor elnök: Köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 4 fő van 
jelen, így az ülés határozatképes. Kérte a Szőlőhegyi utca rendbetételét napirendi pontnak 
elfogadni.  
 
 
 
23/2010. (VI. 18.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a napirendet 
elfogadta. 
 
Szavazás: 4    igen 

- nem 
- tartózkodás 

 
 
 
Borhi Zsombor elnök: a Szőlőskert utcai lakosok útjavításra akartak pályázni a 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság alapjához, melyhez kérték a 
támogatásukat. Nagyon fontos a civil kezdeményezések támogatása. Sajnálatos módon a 
pályázatot nem írták ki. Javasolta az erre vonatkozó határozat visszavonását. 
 
 
 
24/2010. (VI. 18.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a 9/2010. (IV. 
20.) számú határozatát visszavonta. 
 
Szavazás: 4    igen 

- nem 
- tartózkodás 

 
 
 
Borhi Zsombor elnök: Az ott lakók mindenképpen ki akarják javítani az utat. Javasolta a 
kért 50.000 Ft támogatás megítélését azzal a feltétellel,  hogy a munkák kivitelezését a 
Városgondnokság felügyelje, és a lakók legalább a támogatás kétszeresével járuljanak hozzá 
az út javításához. 
Természetesen a támogatást is a Városgondnokság számlájára kell utaltatni. 
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25/2010. (VI. 18.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 50.000 Ft 
támogatást biztosít a Szőlőskert utca útjavításához az alábbi feltételek megléte mellett: 
 

- a munka kivitelezését a Városgondnokság felügyeli, 
- a lakók hozzájárulása minimum kétszerese a támogatás összegének.   

 
A támogatást a Városgondnokság számlájára kérte utalni.  
 
Felelős:             Borhi Zsombor elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:          2010. július 15. 
 
Szavazás: 4    igen 

- nem 
- tartózkodás 

 
  
Több napirend nem lévén az elnök a rendkívüli ülést berekesztette. 
 

K. m. f. 
 

 
 
 

 Borhi Zsombor  dr. Tóth Györgyné 
       elnök          titkár 
 


