
Jegyzőkönyv 
 

Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 
2020. február 18-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. 
 

Perlaki József elnök köszöntötte a részönkormányzat megjelent 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. 
 

4/2020. (II. 18.) 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 költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2.  Településrészi önkormányzati tájékoztatók (szóbeli) 

Előterjesztő:   Perlaki József elnök 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról (Az 

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

 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
Erős György irodavezető-helyettes: röviden ismertette a múlt évi költségvetés 
módosításáról készült előterjesztés tartalmát kiemelve, hogy ebben az évben már nem lehet 
érdemi módosításokat végre hajtani a tavalyi költségvetésen, és a módosítások nem érintik a 
részönkormányzatot. 
 
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. 
 
5/2020. (II. 18.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az 
önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatot és a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja. 
 
 
 



2. Településrészi önkormányzati tájékoztatók  
Előterjesztő: Perlaki József elnök 

 
Perlaki József elnök: mint minden évben idén is javasolja, hogy a részönkormányzat 
szavazzon meg támogatást a március 15-i ünnepi koszorú megvásárlásához. Tavaly 8.000, -
Ft-ot szavazott meg a testület erre a célra, idén is ilyen összegű támogatás megszavazására 
tesz javaslatot. 
 
Szavazati arány: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 

6/2020. (II. 18.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 
részönkormányzati keretéből 8.000,- Ft-ot biztosít a részönkormányzat március 15-i ünnepi 
koszorújának költségére, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 
 

Felelős:  Perlaki József elnök 
Közreműködő: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2020. március 31. 
 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést 15.20-kor berekesztette. 
 
Kaposvár, 2020. február 18. 
 
 
 
 
 Perlaki József Banó Lajosné 
 elnök képviselő 


