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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült a Városháza I/118-as kistanácskozójában, a Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei 
Településrészi Önkormányzata 2009. április 28-án 18.00 órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Fehér Balázs levezető elnök: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, és a hivatal 
dolgozóját. Megállapította, hogy 4 fő van jelen, így az ülés határozatképes. 
Javasolta a közterületek karbantartásához fűnyírókasza megvételéről, valamint az 
üzemeltetéséhez szükséges összegről döntsenek. 
 
 
17/2009. (IV. 28.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata napirendet elfogadta. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

 -     nem 
 -     tartózkodás 

  
 

 Napirendi pont: 
 

1. A közterületek karbantartása pénzügyeinek megtárgyalása  
Előterjesztő:       Fehér Balázs levezető elnök    

 
 
Fehér Balázs levezető elnök: az előző ülésükön már felvetett fűkasza megvételéről kell 
dönteniük. Kovács József elnök úr jelenleg külföldön van, de megbeszélte vele, hogy 
mindenképpen el kell indítani a vásárlást, mert a fű nagyon nő. Tehát először javasolta 
megszavazni a kiválasztott fűkasza megvásárlását. 
 
 
18/2009. (IV. 28.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
egy Husqvarna 335R típusú fűkasza vásárlásához 160.000 Ft támogatást biztosít, melyet kér 
az Együd ÁMK számlájára utalni. 
 
Felelős:             Kovács József elnök  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2009. május 15. 
 
Szavazati arány:4    igen 

 -     nem 
 -     tartózkodás 
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Fehér Balázs levezető elnök: a megvásárlást követően természetesen lesznek még költségek, 
amikre javasolt 40.000 Ft-ot megszavazni, mert szükség lesz benzinre, damilra, olajra, és még 
más dolgokra is. 
  

 
 
19/2009. (IV. 28.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a közterületeinek 
karbantartásának költségeihez 40.000 Ft támogatást biztosít, melyet kér az Együd ÁMK 
számlájára utalni. 
 
Felelős:             Kovács József elnök  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2009. május 15. 
 
Szavazati arány:4    igen 

 -     nem 
 -     tartózkodás 
 

 
Több napirend nem lévén a levezető elnök a rendkívüli ülést berekesztette. 
 
 

K. m. f. 
 
 
    Dr. Tóth Györgyné Fehér Balázs képviselő 
    titkár         levezető elnök 


