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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült a Kaposszentjakabi Művelődési Házban – Kaposvár, Pécsi utca 126. szám alatt – 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 2010. 
augusztus 26-án megtartott 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 az írásban kiküldött napirendek elfogadását. 
 
 
26/2010. (VIII. 26.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a napirendet 
elfogadta. 
 
Szavazás: 4    igen 

- nem 
- tartózkodás 

 
 
Napirendek: 
    
1.   Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. A 

költségvetési rendelet módosítása 
      Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
  2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:       Borhi Zsombor elnök     
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1.    Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. A 

költségvetési rendelet módosítása 
       Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
27/2010. (VIII. 26.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az 
önkormányzat 2010. évi költségvetésének I.  félévi teljesítéséről, a költségvetési rendelet  
módosításáról szóló beszámoló határozati javaslatait, valamint a rendelet módosítását a 
közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
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Szavazás: 4    igen 
- nem 
- tartózkodás 

 
 
   2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:       Borhi Zsombor elnök     
 
 
Szép István képviselő: a Kinizsi kocsmával szemben egy nagy ág hajlik ki, ezt le kellene 
vágatni. 
A Zita gyerekotthon bekötő útja nagyon rossz, meg kellene javítani. 
 
Matus Antalné képviselő: a Móricz Zs. utcai kanyarban, és a Nádasdi utca végén rengeteg 
szemét van lerakva, el kell vitetni. 
 
 
28/2010. (VIII. 26.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata azzal a 
kéréssel fordul a Városgondnoksághoz, hogy a Móricz Zs. utcai kanyarban, és a Nádasdi utca 
végén – a szeméttelep mellett - található több konténernyi szemét elviteléről intézkedjen. 
 
Felelős:             Borhi Zsombor elnök  
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
Határidő:          2010. szeptember 10. 
 
Szavazás: 4    igen 

- nem 
- tartózkodás 

 
 
Matus Antalné képviselő: egy helyen van a gyermekorvosi, háziorvosi rendelő,  
gyógyszertár. Sok gyerekes anyuka, és idős, nehezen moz gó ember jár oda, de nagyon messze 
van a buszmegálló. Jelezni kell a városházán az igényt oda egy buszmegálló kialakítására. 
 
Zsalakovics László képviselő: a Monostor utcában minden tavasszal felfagy az út, és a járda, 
mert aláfolyik a víz. Történt már ott javítás, de a felfagyás okát nem szüntették meg. 
 
 
Több napirend nem lévén az elnök a rendkívüli ülést berekesztette. 
 

K. m. f. 
 

 
 
 

 Borhi Zsombor  dr. Tóth Györgyné 
       elnök          titkár 
 


