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Jegyzőkönyv 
 

Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 
2015. június 2-án 15.00 órakor, a Kaposszentjakabi Művelődési Házban (Kaposvár, Pécsi u. 
126.) megtartott üléséről.  
Jelen voltak: a jegyzőkönyvhöz 1. számú mellékletként csatolt jelenléti ív szerint. 
 

Gelencsér Ferencné elnök köszöntötte a részönkormányzat tagjait és a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóit a részönkormányzat ülésén. Megállapította, hogy 4 tag van jelen, így az ülés  
határozatképes. Megkérdezte a jelenlévőket, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz képest 
van-e más napirend tárgyalására javaslat. Mivel a jelenlévők részéről további javaslat nem 
hangzott el, kérte a napirend elfogadását.  
Szavazati arány a napirendről: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 

16/2015. (VI.02.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a meghívóban 
kiküldött napirendet elfogadta.  
 

NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
2. Előterjesztés a 2015/2016-os nevelési év előkészítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók  
Előterjesztő:   Gelencsér Ferencné elnök 
 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 

Erős György  tájékoztatta a részönkormányzat tagjait, hogy az előterjesztés az április óta 
átruházott hatáskörben hozott döntések miatti módosításokat tartalmazza.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
Szavazati arány a rendeletről: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
17/2015. (VI.02.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az 
önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatot és a rendeletet elfogadásra javasolja. 
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2. Előterjesztés a 2015/2016-os nevelési év előkészítéséről 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
18/2015. (VI.02.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a 2015/2016-
os nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja.  
 
3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 
Gelencsér Ferencné tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a részönkormányzathoz támogatási 
igény nem érkezett. 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 

Kaposvár, 2015. június 2. 
 
 
 
 
 Gelencsér Ferencné Szabó László István 
 elnök képviselő 


