
Jegyzőkönyv 
 

Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 
2021. június 15-én 15.30 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 tagjait és a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóit a részönkormányzat ülésén. Örömét fejezte ki, hogy a járványhelyzet okozta 
hosszabb szünet után ismét lehetőség van testületi ülés tartására. 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. 
 

1/2021. (VI. 15.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az ülés 
napirendjét a kiküldött meghívó szerint elfogadta.  
 

Napirend: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
2. Előterjesztés Kaposvár kulturális-közművelődési intézményhálózatának 
átalakításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
3. Előterjesztés a 2021/2022-es nevelési év előkészítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 
4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi 
Önkormányzatának 2021. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Perlaki József elnök 
Közreműködik: dr. Bérczi Antal titkár 
 
5. Településrészi önkormányzati tájékoztatók (szóbeli) 
Előterjesztő:   Perlaki József elnök 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról (Az 

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

 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
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Bozsur-Szabó Bernadett gazdasági ügyintéző: Ismertette, hogy az előterjesztő 
kezdeményezésére a határozati javaslat 2. pontját azzal a módosítással javasolja támogatni, 
hogy a határozott időre létrehozott álláshelyek fenntartása nem 2022. augusztus 31.-ig 
valósuljon meg, hanem határozatlan időre. 
 
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. 
 
 
2/2021. (VI. 15.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az 
önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja, a határozati javaslatot azzal a 
módosítással javasolja elfogadni, hogy a 2. pontban szereplő vezetőedzői, valamint 
úszóedzői álláshelyek fenntartása határozatlan ideig szóljon. 
 
2. Kaposvár kulturális-közművelődési intézményhálózatának átalakításáról (Az 

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

 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
Bozsur-Szabó Bernadett gazdasági ügyintéző: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, 
külön kitérve arra, hogy mivel korábban a részönkormányzati keretből történő támogatások 
elsősorban az Együd Árpád Kulturális Központ bevonásával történtek meg, ez a szervezeti 
átalakulás következtében változni fog a jövőben. 
 
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. 
 
 
3/2021. (VI. 15.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata Kaposvár 
kulturális-közművelődési intézményhálózatának átalakításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
3. Előterjesztés a 2021/2022-es nevelési év előkészítéséről (Az előterjesztést a Közgyűlés 

üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Szavazati arány a határozati javaslatról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
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4/2021. (VI. 15.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a 2021/2022-
es nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja. 
 

4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi 
Önkormányzatának 2021. évi munkatervéről (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. 

melléklete) 
Előterjesztő:  Perlaki József elnök 
Közreműködik:  dr. Bérczi Antal titkár 
 
Perlaki József elnök: A korábbi évektől eltérően a járványhelyzet miatt bevezetett 
veszélyhelyzet miatt nem volt lehetőség arra, hogy a részönkormányzat a munkatervét 
januárban elfogadja, ezért a munkatervben a Közgyűléshez igazodóan 3 testületi ülés 
tervezése szerepel. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Szavazati arány: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
5/2021. (VI. 15.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a 2021. évi 
munkatervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.  
 
Felelős: Perlaki József elnök 
Közreműködik: dr. Bérczi Antal titkár 
Határidő:  folyamatos 
 
 

4. Településrészi önkormányzati tájékoztatók  
 
Perlaki József elnök: A részönkormányzati keretből 2 támogatás odaítélésére tesz 
javaslatot.50e Ft támogatás megítélését kéri a művelődési ház díszítésére szolgáló virágok és 
balkonládák beszerzésére. Ezen kívül a Nyugdíjas Egyesület számára 150e Ft-os támogatást 
javasol desedai hajókirándulás, valamint azt követően az egyesület tagjai megvendégelésének 
költségeire. 
 
Szavazati arány: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
6/2021. (VI. 15.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 
részönkormányzati keretéből 50.000,- Ft-ot biztosít a Kaposszentjakabi Művelődési Ház 
díszítésére szolgáló virágok és balkonládák beszerzésének költségére, melyet kér az Együd 
Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 
 

Felelős:  Perlaki József elnök 
Közreműködő: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2021. július 31. 
 
 



4 
 

Szavazati arány: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
7/2021. (VI. 15.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 
részönkormányzati keretéből 150.000,- Ft-ot biztosít Kaposszentjakabi Nyugdíjas Egyesület 
által vendéglátással egybekötött desedai hajókirándulás megszervezésének költségeire, melyet 
kér a Kaposszentjakabi Nyugdíjas Egyesület számlájára utalni. 
 
Felelős:  Perlaki József elnök 
Közreműködő: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2021. július 31. 
 

Több napirend nem lévén az elnök az ülést 15.55-kor berekesztette. 
 
 
Kaposvár, 2021. június 15. 
 
 
 Perlaki József Závodi Józsefné 
 elnök képviselő 


