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Jegyzőkönyv 
 
Készült a Töröcskei Közösségi Házban – Kaposvár, Harang utca 1/b. szám alatt – Kaposvár 
Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2010. március 23-án megtartott 
rendkívüli üléséről. 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Kovács József elnök: Köszöntötte a megjelent képviselőket, megállapította, hogy 5 fő van 
jelen, így az ülés határozatképes. Kérte napirendre felvenni a csapadékvíz-elvezető árok 
tisztítását, a megállni tilos táblával kapcsolatos rendőrséghez intézett kérelmüket, valamint a 
közterületek rendben tartására vonatkozó támogatás megállapítását. 
 
 10/2010. (03. 23.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata napirendeket 
elfogadta. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

 -     nem 
 -     tartózkodás 

 
 
Kovács József elnök: javasolta, hogy forduljanak a Városgondnoksághoz - a városrészi 
fórumon is felmerült problémával, jelesül - a Fenyves utca 39-43 számú házak közötti 
csapadékvíz-elvezető árok tisztítását, valamint az árok bedőlt oldalának helyreállítását kérve. 
 
 
11/2010. (03. 23.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata azzal a kéréssel 
fordul a Városgondnoksághoz, hogy - a városrészi fórumon is felmerült –a Fenyves utca 39-
43 számú házak közötti csapadékvíz-elvezető árok tisztítását, valamint az árok bedőlt  
oldalának helyreállítását végeztesse el. 
 
Felelős:             Kovács József elnök  
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető  
Határidő:    2010. április 15. 
 
Szavazati arány: 5    igen 

 -     nem 
 -     tartózkodás 

 
 
Kovács József elnök: hiába van kint a megállni tilos tábla a Fenyves utcában, és a 
Gyöngyvirág utcában, akkor is az úton állnak meg az autók, ezzel a buszokat a padkára 
kényszerítik, és így tönkre megy az út. Javasolta jelezni ezt a rendőrségnek, kérve a szigorúbb 
ellenőrzést. 
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12/2010. (03. 23.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata azzal a kéréssel 
fordul a Városi Rendőrkapitánysághoz, hogy a Fenyves utca 39-től, és a Gyöngyvirág utcában 
kihelyezett megállni tilos táblának többszöri ellenőrzéssel, szükség esetén büntetéssel 
szerezzen érvényt.  
 
Felelős:             Kovács József elnök  
Közreműködik: dr. Kemény Gábor rendőrkapitány  
Határidő:    2010. április 15. 
 
Szavazati arány: 5    igen 

 -     nem 
 -     tartózkodás 
 
 

Kovács József elnök: a tvasz közeledtével javasolta a közterületek karbantartásához 
megszavazni 20.000 Ft táogatást. 

 
 

13/2010. (03. 23.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy  
közterületei karbantartásának költségeire – részönkormányzati keretéből – 20.000 Ft 
támogatást biztosít, melyet kér az Együd ÁMK számlájára utalni. 
 
Felelős:             Kovács József elnök  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:    2010. április 15. 
 
Szavazati arány: 5    igen 

 -     nem 
 -     tartózkodás 

 
 
Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 

Kmf. 
 
 
 

Kovács József       dr. Tóth Györgyné 
elnök          titkár 

 


