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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült a Kaposszentjakabi Művelődési Házban – Kaposvár, Pécsi utca 126. szám alatt – 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 2011. február 
15-én 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 napirendeket elfogadni 
 
 
1/2011. (II. 15.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az írásban 
kiküldött napirendeket elfogadta. 
 
Szavazás: 4    igen 

- nem 
- tartózkodás 

 
Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:     Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetéséről 

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

 
3.   Előterjesztés a 2011/2012-es tanévben indítandó óvodai csoportok és általános   

iskolai osztályok számáról, valamint az intézményekben a beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról 
Előterjesztő:     Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

4. A részönkormányzat 2011. évi munkaterve 
Előterjesztő:       Borhi Zsombor elnök   

 
5.  Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
  - A 2011. évi kulturális rendezvények áttekintése 
  - Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat terveiről 

Előterjesztő:   Borhi Zsombor elnök     
Meghívottak: Horváth Gáborné Együd ÁMK vezető  
       Boti Tiborné elnök 
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1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:     Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
 2/2011. (II. 15.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztés rendelet-tervezetét és határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi 

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

 
 
Borhi Zsombor elnök: röviden összefoglalta a város pénzügyi helyzetét, a megszorítások 
okait. Általánosságban 20 %-os csökkentést hajtott végre a hivatal a részönkormányzatoknál, 
kisebbségi önkormányzatoknál, intézmányeknél. 
 
 
3/2011. (II. 15.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló előterjesztés 
rendelet-tervezetét és határozati javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 
 

3.  Előterjesztés a 2011/2012-es tanévben indítandó óvodai csoportok és általános   
iskolai osztályok számáról, valamint az intézményekben a beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról 
Előterjesztő:     Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
 
B. Rózsás Erzsébet Oktatási Igazgatóság: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
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4/2011. (II. 15.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a 2011/2012-
es tanévben indítandó óvodai csoportok és általános iskolai osztályok számáról, valamint az  
intézményekben a beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

 
 

 
4. A részönkormányzat 2011. évi munkaterve 

Előterjesztő:       Borhi Zsombor elnök   
 
 
Borhi Zsombor elnök: a munkatervük a Közgyűlési munkaterven belül a kötelezően 
megtárgyalandó napirendeket tartalmazza. Javasolta az elfogadását. 
 
 
5/2011. (II. 15.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 2011. évi 
munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Felelős:  Borhi Zsombor elnök  
Közreműködik: dr. Tóth Györgyné titkár 
Határidő:  azonnal 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
5.  Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
  - A 2011. évi kulturális rendezvények áttekintése 
  - Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat terveiről 

Előterjesztő:   Borhi Zsombor elnök     
Meghívottak: Horváth Gáborné Együd ÁMK vezető  
       Boti Tiborné elnök 

 
 
Borhi Zsombor elnök: köszöntötte Horváth Gábornét, az Együd Á. ÁMK vezetőjét, és kérte, 
hogy ismertesse a 2011-es év fontosabb programjait. 
 
Horváth Gáborné Együd Á. ÁMK vezetője: a kiemelkedő rendezvények az előző éviekhez  
hasonlóak, de az „Agóra” pályázat keretében a művelődési ház felújítása miatt kisebb 
módosulások. 
A racionalizálás sajnos elérte az Együd-öt is. 3 üres álláshelyet elvontak, ezért komoly belső 
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átszervezést kellett végrehajtaniuk. 9 szakalkalmazottal kell ellátniuk az egész várost. Ebből 
kifolyólag a településrészek területein működő művelődési házak nyitva tartása is csökkent 
heti 20 órára.  
A nyitvatartási időbe bele kell férni a programoknak. Az apátságnál, és itt a művelődési 
háznál Bata Zsolt nevű kollégával szükséges majd a kapcsolatot tartani március 1-től. 
 
Borhi Zsombor elnök: ha a nyitvatartási időn túl van a program, akkor mi a teendő? 
 
Horváth Gáborné Együd Á. ÁMK vezetője: akkor természetesen lehet a művelődési 
házban programot tartani, de akkor már fizetni kell érte. 
 
Kukuly Sándor képviselő: átadta Horváth Gábornénak az Andrásy Tibor mellett gyűjtött 
aláírásgyűjtő íveket. 
 
Horváth Gáborné Együd Á. ÁMK vezetője: Andrásy Tibort nem küldték el, hanem a 
városban a többi intézményben van szükség az ilyen tapasztalt dolgozókra. 
 
 
6/2011. (II. 15.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az Együd Á. 
ÁMK 2011. évi programjairól szóló tájékoztatót elfogadta.  
 
 Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
Borhi Zsombor elnök: köszöntötte Boti Tibornét a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
elnökét, megköszönte, hogy megtisztelte a részönkormányzat ülését. Kérte, pár mondatban 
ismertesse a kisebbség új testületének megfogalmazott feladatait. 
 
Boti Tiborné Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnök: megköszönte a meghívást, gratulált  
a részönkormányzat megválasztott tagjainak. 
A város többi kisebbségével szemben hátrányosabb helyzetben vannak, mert nem csak a 
kulturális hagyományaikat kell ápolniuk, hanem sok más jellegű feladatot is szükséges  
ellátniuk. 
Az új testülettel már létrehoztak egy hagyományőrző klubot, tagjaik lelkesen végzik a 
szükséges feladatokat. 
A kisebbségi önkormányzat együttműködési megállapodást szándékozik kötni a 
részönkormányzattal is, mert vannak olyan feladataik, amelyek összekapcsolónak. 
Az oktatással, képzésekkel kapcsolatosan szeretnének tovább lépni, felzárkóztató 
programokban gondolkodnak. 
Jelenleg ezek a megoldásra váró feladatok, amikben mindenképpen előre akarnak lépni, 
reményét fejezte ki, hogy a felmerülő közösen megoldandó problémáknál zökkenő mentesen 
tudnak majd együtt dolgozni. 
 
 
7/2011. (II. 15.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat terveiről szóló tájékoztatót elfogadta.  
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 Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

 
Borhi Zsombor elnök: nagyon sok a városrészben a szemét, valamint az emberek is  
rengeteget szemetelnek. Javasolta, hogy kérjék meg a közterület felügyeletet a terület  
kiemelten történő ellenőrzésére, és a szemetlőket pedig szigorúan büntessék meg. 
 
 
8/2011. (II. 15.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal Közigazgatósági Igazgatóságát, hogy a Közterület Felügyelet kiemelten ellenőrizze a 
Nádasdi - Csillag utcától kifelé található területeket, valamint a kaposszentjakabi városrészt, 
és a szemetelőket szemben szigorúan járjanak el.  
 
Felelős:  Borhi Zsombor elnök  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  folyamatos 
 
 Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 Borhi Zsombor  dr. Tóth Györgyné 
       elnök          titkár 
 


