
Jegyzőkönyv 
 

Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 
2019. április 16-án 15.00 órakor, a Kaposszentjakabi Művelődési Házban a Pécsi u. 126. 
szám alatt 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. 
 

11/2019. (IV. 16.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az ülés 
napirendjét a kiküldött meghívó szerint elfogadta.  
 

Napirend: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az 
önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
3. Előterjesztés az óvodák alapító okiratainak módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 
4. Településrészi önkormányzati tájékoztatók (szóbeli) 
Előterjesztő:   Gelencsér Ferencné elnök 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

pénzmaradvány elszámolásáról (Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült 

jegyzőkönyv tartalmazza) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
Szavazati arány a rendelettervezetről: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
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12/2019. (IV. 16.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot és a rendelettervezetet elfogadásra 
javasolja. 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az 

önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 
26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (Az előterjesztést a Közgyűlés 

üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

Erős György irodavezető-helyettes: röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, külön 
kiemelve a településrészt érintő módosításokat. 
 

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

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

13/2019. (IV. 16.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az önkormányzati 
intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot 
és a rendelettervezetet elfogadásra javasolja. 
 

3. Előterjesztés az óvodák alapító okiratainak módosításáról (Az előterjesztést a 

Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

Szőllősiné Gyüre Gabriella köznevelési referens: Csoportszámok változása, továbbá az új 
formátumnak való megfelelés miatt szükséges az alapító okiratok módosítása. 
 

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

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

14/2019. (IV. 16.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az óvodák 
alapító okiratainak módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja. 
 
 

4. Településrészi önkormányzati tájékoztatók  
 
Gelencsér Ferencné elnök: beszámolt a korábbi ülés óta történtekről. 
 
Szabó László István képviselő: javasolta a Kaposszentjakabi Művelődési Ház részére egy 
Bosch mosogatógép beszerzését, amelynek ára 100.000, -Ft, ugyanis a háztartási gép 
beszerzése nagyon megkönnyítené a munkát a művelődési házban. 
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Szavazati arány a határozati javaslatról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
15/2019. (IV. 16.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 
részönkormányzati keretéből 100.000,- Ft-ot biztosít a Kaposszentjakabi Művelődési Ház 
részére eszközbeszerzés, azon belül mosogatógép beszerzésének költségeire, melyet kér az 
Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 
 

Felelős:  Gelencsér Ferencné elnök 
Közreműködő: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. május 30. 
 

Több napirend nem lévén az elnök az ülést 15.20-kor berekesztette. 
 
 
 
 
 
Kaposvár, 2019. április 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gelencsér Ferencné Szabó László István 
 elnök képviselő 


