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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 
2013. szeptember 17-én 14.00 órakor, a Kaposszentjakabi Művelődési Házban – Kaposvár, 
Pécsi utca 126. szám alatt megtartott üléséről.  
 
Jelen voltak: a jegyzőkönyvhöz 1. számú mellékletként csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Borhi Zsombor elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 4 fő van jelen, így 
az ülés határozatképes. Megkérdezte a jelenlévőket, hogy a jegyzőkönyv 2. számú 
mellékleteként csatolt meghívóban szereplő napirenden kívül van-e más napirend tárgyalására 
javaslat.  
 
A jelenlévők részéről javaslat nem hangzott el. 
 
Szavazati arány a meghívóban szereplő napirendek tárgyalására: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
23/2013.(IX.17.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a 
meghívóban szereplő napirend tárgyalását elfogadta. 
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
Előterjesztő:    Borhi Zsombor elnök 
 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
Borhi Zsombor elnök kiemelte, hogy a költségvetésben először jelenik meg az  
adósságkonszolidáció, mely azt jelenti, hogy a város adósságállományának 70%-át az állam 
átvállalja. 
Erős György megerősítette, hogy az adósságkonszolidáció 780 millió Ft könnyítést jelent a 
városnak, mely összeg 2014-ben még magasabb lesz. 
 
A napirendi ponthoz kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Szavazati arány rendelet tervezetre: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
24/2013.(IX.17.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet  
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot és rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja 
 
2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
Előterjesztő:    Borhi Zsombor elnök 
 
Szép István tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szeptemberben megrendezett búcsú 
rendezvényen a zenekar a közönség egyes tagjai miatt nem megfelelő ideig játszott, így a 
díjazásukat csökkentették. A rendezvényen a zenekar a jelenlévő polgárőrök segítségét nem 
kérte a probléma megoldásában. 
 
Kukuly Sándor Mihály javasolta, hogy a jövőben a hasonló rendezvényeket zárt térben 
tartsák. 
 
Schmidt Zoltánné jelezte, hogy az Óvoda rendezvényeik megtartásához szükséges  
támogatási kérelemmel fogja megkeresni a Településrészi Önkormányzatot. 
 
Borhi Zsombor elnök a tagok kérdéseire válaszul tájékoztatást adott a járda- és útfelújításról.  
E szerint az egyes munkálatokra az ajánlatok beérkeztek és bírálatot követően, valamint az 
időjárási körülményeket figyelembe véve valamennyi fejlesztés lehetőleg idén, de legkésőbb 
jövő tavaszig megvalósul. Ezen kívül a tagok jelzéseit figyelembe véve november 1-ig nem 
zárják el a temető vízcsapjait, és figyelemmel lesznek a szemétlerakók és kábelégetés  
problémaira. 
 
Több napirend nem lévén Borhi Zsombor elnök az ülést berekesztette. 
 
 
Kaposvár, 2013. szeptember 17. 
 
 
 
 Borhi Zsombor Kukuly Sándor Mihály 
 elnök képviselő 


