
Jegyzőkönyv 
 

Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata 
2022. június 7-én 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 tagjait és a további megjelenteket 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. 
 

11/2022 (VI. 7.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az ülés 
napirendjét a kiküldött meghívó szerint elfogadta.  
 

Napirend: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
2. Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési év előkészítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 
3. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 

megbízásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
 
4. Településrészi önkormányzati tájékoztatók (szóbeli) 
Előterjesztő:   Perlaki József elnök 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról (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 kiemelve a településrészt érintő részeket. 
 
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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12/2022 (VI. 7.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata az 
önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
határozati javaslatot és a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja. 
 
2. Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési év előkészítéséről (Az előterjesztést a Közgyűlés 

üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 
Szőllősiné Gyüre Gabriella köznevelési referens: röviden ismertette az előterjesztés 
tartalmát. Sajnos az alacsony gyermeklétszám a településrészen lévő csoportlétszámot is 
negatívan befolyásolja. Reményét fejezte ki, hogy ez csak átmeneti állapot lesz. 
 

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

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

13/2022 (VI. 7.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata a 2022/2023-
as nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja. 
 

3. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 
megbízásról (Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 
Szőllősiné Gyüre Gabriella köznevelési referens: mivel ismételt megbízásról van szó, ezért 
lehetőség van a pályázati kiírás mellőzésére. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el. 
 

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

14/2022 (VI. 7.) Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzata óvodavezetői 
(magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó megbízásról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
 

4. Településrészi önkormányzati tájékoztatók  
 
Perlaki József elnök és a testület tagjai tájékoztatták a testületet a legutóbbi ülés óta 
történtekről. 
 
Bozsur-Szabó Bernadett gazdasági ügyintéző: tájékoztatta a testületet, hogy a 18/2021. (X. 
18.) számú településrészi önkormányzati határozattal „Mikulás ünnepség” megszervezésének, 
valamit a „Mikulás ajándékok” beszerzésének költségeire megszavazott támogatásból 24.180, 
-Ft-ot, 21/2021. (X. 18.) számú településrészi önkormányzati határozattal játszóház 
megszervezésének költségére megszavazott támogatásból 2.350, -Ft-ot nem használt fel a 
részönkormányzat. A fennmaradó összeggel a testület a támogatási szerződésnek megfelelően 
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elszámolt az önkormányzat felé, ezért ezek a maradványösszegek növelik a településrészi 
önkormányzat idei keretét. 
 
 

Több napirend nem lévén az elnök az ülést 15.25-kor berekesztette. 
 
 
Kaposvár, 2022. június 7. 
 
 
 Perlaki József Závodi Józsefné 
 elnök képviselő 


