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Jegyzőkönyv 
 

Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 2019. 
november 19-én 15.00 órakor, a Kaposszentjakabi Művelődési Házban a Pécsi u. 126. szám 
alatt megtartott üléséről. 
 

Perlaki József elnök köszöntötte a részönkormányzat ülésén résztvevőket. 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. 
 

29/2019. (XI. 19.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az ülés 
napirendjét a kiküldött meghívó szerint elfogadta. 
 

Napirend: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről 
szóló törvény végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
2. Előterjesztés a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának 

meghatározásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 
3. Előterjesztés a Közgyűlés 2020. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
 
4. Előterjesztés a Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzat ügyrendjéről 
Előterjesztő:  Perlaki József elnök 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
 
5. Településrészi önkormányzati tájékoztatók  
Előterjesztő:   Perlaki József elnök 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről 
szóló törvény végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (Az 

előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
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Erős György irodavezető-helyettes: röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, külön 
kitérve arra, hogy a részönkormányzatot érintő módosítás nem szerepel az előterjesztésben. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
Szavazati arány a rendeletekről: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
30/2019. (XI. 19.)  Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési 
rendelet, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati 
javaslatot és a rendelettervezeteket elfogadásra javasolja. 
 
2. Előterjesztés a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának 

meghatározásáról (Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
 
dr. Bérczi Antal titkár: ismertette az előterjesztés tartalmát, felhívta a figyelmet az anyagból 
a beiratkozási időpontokra. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
31/2019. (XI. 19.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a 2020/2021-
es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
3. Előterjesztés a Közgyűlés 2020. évi munkatervéről (Az előterjesztést a Közgyűlés 

üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
 
dr. Bérczi Antal titkár: a Közgyűlés SZMSZ-e előírja, hogy a munkaterv összeállítása során 
javaslatot kell kérni minden részönkormányzattól, ezért került a testület elé ez a napirend. 
Kiemelte az előterjesztésből a Közgyűlés jövő évi üléseinek várható időpontját, és hogy majd 
a jövő évben megalkotásra kerülő részönkormányzati munkaterv a Közgyűlés munkatervéhez 
fog igazodni. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
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32/2019. (XI. 19.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a Közgyűlés 
2020. évi munkatervéről szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja. 
 
4. Előterjesztés a Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzat ügyrendjéről 
Előterjesztő:  Perlaki József elnök 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
 
dr. Bérczi Antal titkár: az ügyrend a részönkormányzat működésének alapvető szabályait 
tartalmazza, ezért kell minden önkormányzati ciklus elején elfogadni a testületnek. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
33/2019. (XI. 19.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata ügyrendjét az 
előterjesztés melléklete szerint elfogadta. 
 
Felelős:  Perlaki József elnök 
Közreműködő: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  közlés (azonnal) 
 

5. Településrészi önkormányzati tájékoztatók (szóbeli) 
  
 
Perlaki József elnök: ismertette a legutóbbi testületi ülés óta történteteket. 
 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 15.30-kor berekesztette. 
 
 
 
Kaposvár, 2019. november 19. 
 
 
 
 Perlaki József Závodi Józsefné 
 elnök képviselő 


