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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. június 1-én megtartott  
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 az írásban kiküldött napirendek elfogadását. 
 
23/2010. (VI. 01.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a napirendeket  
elfogadta. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

 -     nem 
 -     tartózkodás 

 
Napirendek: 
 
1. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 
2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:          Kovács József elnök    
 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 
 
24/2010. (VI. 01.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az Önkormányzat 
2010. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatait, és a 
rendelet-tervezetét a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

 -     nem 
 -     tartózkodás 

 
 
2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:          Kovács József elnök  
  



2011.01.26. 10:37C:\temp\x\20100601_tor.docTöröcske Dr. Tóth Györgyné    2/2 

 

Kovács József elnök: köszöntötte Hartner Rudolf Városgondnokság vezetőt. Kérte 
képviselőtársait, hogy amennyiben vannak kérdéseik, úgy tegyék fel őket. 
 
Várdai Tibor képviselő: egy hónapos munka után felmondott a közmunkás, szeretnének 
kérni valaki mást helyette. 
A Bikarétnél hogyan áll a terep rendezése? 
A Töröcskei patak medrét rendbe kellene tenni, mert nagyon sok a probléma, és ilyen időben 
még ki is áradhat. 
A Töröcske táblától a városrész felé 100 méterre, balra leomlott a partoldal. Az árok is tele 
van iszappal. 
Mikor kerül sor a kátyúzásra? 
Kérni szeretnének egy naprakész, korrekt listát a szennyvízbekötésekről 
A Fenyves utca 38-43 között a járdaszegélyig áll a víz, tenni kell valamit. 
 
Kovács József elnök: a Fenyves közben a gyalogos közlekedés esős időben szinte lehetetlen, 
mi a teendő? 
 
Hartner Rudolf Városgondnokság vezető: a közmunkással kapcsolatosan holnap ad választ; 
a tereprendezés folytatódik, ha eláll az eső;  
a Töröcskei patak kikotrásának ebben az évben nincs realitása, talán jövőre;  
a partoldalt hazafelé megtekinti, most nem tud válaszolni;  
a kátyúzást megrendeli, maga is megdöbbent, hogy mennyi kátyú keletkezett;  
a Műszaki Igazgatóságtól kér egy naprakész listát, és eljuttatja a tanácsnok úrnak; 
a Fenyves utca 38-43-at beírta a vis maior esetek közé, amennyiben kapnak a keretből, akkor 
abból lehet kijavítani; 
a Fenyves közbe murvát kellene leszórni, intézkedni fog. 
 
Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 

Kmf. 
 
 
 

Kovács József       dr. Tóth Györgyné 
elnök          titkár 

 


