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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. szeptember 8-án 
megtartott rendkívüli ülésérő l. 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Kovács József elnök: Köszöntötte a megjelent képviselőket, megállapította, hogy 3 fő van 
jelen, így az ülés határozatképes. Kérte a Harang utcával, az aszfaltozással, és az úgynevezett 
„Bikarét” rendbetételével kapcsolatos ügyeket Településrészi egyéb feladatok napirendnek 
elfogadni. 
 
 
33/2010. (IX. 08.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a napirendet 
elfogadta. 
 
Szavazati arány: 3   igen 

 -     nem 
 -     tartózkodás 

 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Településrészi egyéb feladatok  

Előterjesztő:          Kovács József elnök  
 
  

Kovács József elnök: a Harang utcában az esőzések miatt a járda megsüllyedt, és ennek 
következményeként mellette az árok beszakadt. Javasolta a Városgondnokság felé 
határozattal jelezni.  
 
  
34/2010. (IX. 08.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata azzal a kéréssel 
fordul a Városgondnoksághoz, hogy a Harang utca megsüllyedt járdájának, és a beszakadt 
ároknak a  rendbetételéről intézkedjen. 
 
Felelős:             Kovács József elnök  
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető  
Határidő:    2010. szeptember 30. 
 
Szavazati arány: 3    igen 

 -     nem 
 -     tartózkodás 
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Kovács József elnök: augusztus 26-án járda és út aszfaltozására került sor a városrészben. Az 
aszfaltot szállító kamion behajtott a közösségi ház előtti parkba, ahol mély rombolást végzett. 
Többek között a vízaknát eltörte, és a sövényt tönkre tette, és a maradék aszfaltot a 
parkolóban – nem a megbeszéltek szerint – szórta szét. 
 
  
35/2010. (IX. 08.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata azzal a kéréssel 
fordul a Városgondnoksághoz, hogy a közösségi ház előtt az aszfaltot szállító kamion által 
okozott kár kijavításáról intézkedjen.  
 
Felelős:             Kovács József elnök  
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető  
Határidő:    2010. szeptember 30. 
 
Szavazati arány: 3    igen 

 -     nem 
 -     tartózkodás 
 

 
Kovács József elnök: ismét javasolta kérni a bikarét rendbetételét, mert elkezdték ugyan, de 
félbe maradt. 
 
 
36/2010. (IX. 08.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata ismételten azzal a 
kéréssel fordul a Városgondnoksághoz, hogy a közösségi ház melletti úgynevezett „bikarét” 
rendbetételéről intézkedjen. 
 
Felelős:             Kovács József elnök  
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető  
Határidő:    2010. szeptember 30. 
 
Szavazati arány: 3    igen 

 -     nem 
 -     tartózkodás 

 
 
Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 

Kmf. 
 
 
 

Kovács József       dr. Tóth Györgyné 
elnök          titkár 

 


