
Jegyzőkönyv 
 

Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 
2017. május 30-án 15.00 órakor, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Sipos Géza termében 
(Kaposvár, Kossuth tér 1.) 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 ponthoz 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. 
 

11/2017. (V. 30.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az ülés 
napirendjét a kiküldött meghívó szerint elfogadta.  
 

Napirend: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
2. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati 
kiírásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 
3. Előterjesztés a 2017/2018. nevelési év előkészítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 
4. Településrészi önkormányzati tájékoztatók (szóbeli) 
Előterjesztő:   Gelencsér Ferencné elnök 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról (Az 

előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
Ráczné Varga Mária irodavezető: röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, valamint 
hogy miért szükséges a költségvetés módosítása. 
 
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. 
 



12/2017. (V. 30.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
határozati javaslatot és a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja. 
 
2. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati 

kiírásról (Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 
dr. Törzsök Csaba törvényességi referens: röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, 
továbbá hogy miért van szükség a pályázat kiírására. 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Szavazati arány a határozati javaslatról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 

13/2017. (V. 30.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata óvodavezetői 
(magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
 

3. Előterjesztés a 2017/2018. nevelési év előkészítéséről (Az előterjesztést a Közgyűlés 

üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 
Sárdi Zoltánné köznevelési referens: Ismertette az előterjesztés tartalmát, külön kitérve a 
városrészt érintő vonatkozásaira. 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Szavazati arány a határozati javaslatról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 

14/2017. (V. 30.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a 2017/2018. 
nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja. 
 

3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók  
 
Gelencsér Ferencné elnök tájékoztatta a testületet a legutóbbi ülés óta történtekről. 
 
 

Több napirend nem lévén az elnök az ülést 15.30-kor berekesztette. 
 
 
Kaposvár, 2017. május 30. 
 
 
 Gelencsér Ferencné Szabó László István 
 elnök képviselő 


