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Jegyzőkönyv 
 

Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 
2014. augusztus 25-én 13.00 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. Tájékoztatta a részönkormányzat tagjait,  
hogy ez a ciklus utolsó munkaterv szerinti ülése, ezért megköszönte mindenkinek a négyévi 
munkáját. A következő ciklusban nem indulóknak jó egészséget, az újraindulóknak sok sikert  
kívánt.  
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. 
 

24/2014.(VIII.25.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a 
meghívóban szereplő napirendet elfogadta. 
 

NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. 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 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és 
a költségvetési rendelet módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, vélemény, javaslat nem hangzott el. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
Szavazati arány a rendeletmódosításról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
25/2014.(VIII.25.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet 
módosításáról 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. A részönkormányzati keretben lévő maradvány elegendő  lesz arra, 
hogy a választások után felálló új testület az év fennmaradó részében gazdálkodni tudjon.  
 
A részönkormányzat tagjai megvitatták a választásokig elvégzendő munkálatokat, 
megállapodva abban, hogy amennyiben a feladatoknak forrásigénye jelentkezik, annak 
támogatásáról rendkívüli ülés keretében döntenek majd. 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2014. augusztus 25. 
 
 
 
 
 Borhi Zsombor Kukuly Sándor Mihály 
 elnök képviselő 


