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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült a Töröcskei Közösségi Házban – Kaposvár, Harang utca 1/b. szám alatt – Kaposvár 
Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2011. szeptember 20-án 
megtartott üléséről. 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Czimmermanné Németh Andrea elnök: Köszöntötte a megjelent képviselőket, 
megállapította, hogy 4 fő van jelen, így az ülés határozatképes. Kérte az írásban kiküldött 
napirendet elfogadni. 
 
17/2011. (IX.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az írásban kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

 -     nem 
 -     tartózkodás 

 
 
Napirend: 
 
1. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a 

költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
Előterjesztő:         Czimmermanné Németh Andrea elnök 
 
Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a 

költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
Ráczné Varga Mária Gazdasági Igazgatóság: Elmondta, hogy a júniusi rendeletmódosítás 
óta történt testületi döntések átvezetéseire került sor. Kilencvenmillióval javul az 
önkormányzat működési egyensúlya. 
 
 
18/2011. (IX.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 
2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
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beszámoló határozati javaslatait, és a rendelet módosítását a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolta. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

 -     nem 
        -     tartózkodás 
 
 
2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:         Czimmermanné Németh Andrea elnök 
 
Farkas Henriett: Tájékoztatott arról, hogy a kemence felújítása összesen 46.000.-Ft-ba 
került. (A konténer bérlését nem számították bele) A településrész falunapjának összköltsége 
160.000.-Ft volt, melyből a Kulturális Központ 50.000.-Ft-ot átvállalt. Kérte, hogy a kemence 
felújítására pótlólag 16.000.-Ft-ot, a településrész falunapjára 110.000.-Ft-ot szavazzon meg a 
testület.  
 
19/2011. (IX.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
részönkormányzati keretéből pótlólag 16.000.-Ft támogatást biztosít kemence felújításra,  
melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2011. október 15. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

 -     nem 
- tartózkodás 

 
20/2011. (IX.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
részönkormányzati keretéből pótlólag 110.000.-Ft támogatást biztosít a településrész 
falunapjának költségeire, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2011. október 15. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

 -     nem 
        -     tartózkodás 
 
Czimmermanné Németh Andrea elnök: Elmondta, hogy Töröcskén védett orchideafaj 
található. Ebből kiindulva jövőre orchideafesztivál megrendezésének ötlete merült fel. 
Tájékoztatott arról, hogy a töröcskei településrésznek nincs saját címere, ezért előzetes 
megbeszélést folytatott néhány szakemberrel annak kapcsán, hogy tervezzenek saját címert, 
és honlapot töröcskének. 
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Kovács Péter PM soaring Kft. grafikai és fotó stúdió: Elmondta, hogy a településrészi 
önkormányzatnak milyen lehetősége van egy saját honlap elkészítésére. Felajánlotta, hogy 
Kósa Gábor a cégük munkatársa elkészíti Töröcske honlapját, minimális anyagi költség 
mellett, ha azt diplomamunkájaként bemutathatja. Tizennégy darab előzetes címertervezetet 
mutatott a testületnek. Kérte, hogy válasszanak közülük egyet, melyet jobban kidolgozhatnak 
a következő testületi ülésre. 
 
21/2011. (IX.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
soron következő testületi ülésére a településrész címerének, valamint honlapjának 
megtervezésével a PM soaring Kft.-t bízza meg. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Határidő:  értelem szerint 
 
Szavazati arány: 4   igen 

 -     nem 
        -     tartózkodás 
 
 
Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Czimmermanné Németh Andrea      Farkas Beáta 
            elnök         titkár 

 


