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Jegyzőkönyv 
 

Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 2014. 
január 14-én 15.00 órakor, a Kaposszentjakabi Művelődési Házban – Kaposvár, Pécsi utca 126. 
szám alatt megtartott rendkívüli 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 további javaslat nem hangzott el. 
Szavazati arány a napirendről: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 

1/2014.(I.14.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a meghívóban 
szereplő napirendet elfogadta. 
 

NAPIREND: 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
Előterjesztő:    Borhi Zsombor elnök 
 
Napirend tárgyalása: 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 
 

Erős György tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a 2014 évre vonatkozó költségvetés az új 
feladatokat tartalmazza, a 2013-ról áthúzódó témákkal kiegészült költségvetést a testület áprilisi 
ülésén tárgyalja majd. A részönkormányzatra vonatkozóan elmondta, hogy a testület kerete 
változatlan maradt. 
 
Borhi Zsombor elnök kiemelte, hogy ritkán látható ilyen pozitív költségvetés, mint a 2014. évi 
kaposvári. A feladatok között kiemelkedően magas a fejlesztések aránya, jó példa erre a Városliget 
megújítása. 
 
Szép István hozzátette, hogy örömtelinek tartja a járda- és útépítéseket, valamint, hogy ezek a 
részönkormányzat területét is érintik. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatra: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Szavazati arány a rendelet tervezetre: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
2/2014.(I.14.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata Kaposvár 
Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati 
javaslatot és rendelettervezetet elfogadásra javasolja 
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2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
 
Borhi Zsombor elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a részönkormányzathoz támogatási kérelem 
nem érkezett. 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2014. január 14. 
 
 
 
 
 Borhi Zsombor Kukuly Sándor Mihály 
 elnök képviselő 


