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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. október 28-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. 
 
22/2011. (X.28.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az írásban kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

 -     nem 
 -     tartózkodás 

 
 
Napirend: 
 
1. Javaslat a Közgyűlés 2012. évi munkatervéhez 

 Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
 
2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:         Czimmermanné Németh Andrea elnök 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Javaslat a Közgyűlés 2012. évi munkatervéhez 

 Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
 
Czimmermanné Németh Andrea elnök: Megkérdezte képviselőtársait, hogy kívánnak-e 
javaslatot tenni a Közgyűlés 2012. évi munkatervéhez. 
 
Javaslat nem érkezett. 

 
23/2011. (X.28.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a Közgyűlés 2012. 
évi munkatervéhez nem kíván javaslatot tenni. 
 
Felelős:   Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Farkas Beáta titkár (közlésért) 
Határidő:  2011. november 10. 
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Szavazati arány: 4   igen 
 -     nem 

         -     tartózkodás 
 
 
2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
Előterjesztő:         Czimmermanné Németh Andrea elnök 
 
Gelencsér Péter Loco 4X4 Egyesület elnöke: Elmondta, hogy a településrészt érintő 
tájékozódási verseny - Trophy Túra - tervezett időpontja 2011. november 12. Részletesen 
tájékoztatott arról, hogy az esetlegesen felmerülő károkat az egyesület milyen módon téríti 
meg. Illetve elmondta, hogy a fent említett napon a faluházat bérelni szeretnék. 
 
Czimmermanné Németh Andrea elnök: Megköszönte a részletes tájékoztatást. 
 
24/2011. (X.28.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a Loco 4X4 
Egyesület - 2011. november 12-én tartandó - tájékozódási versenyéről szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

 -     nem 
         -     tartózkodás 
 
Szelhafner László képviselő: Elmondta, mekkora problémát okoz a településrészen a 
csapadékvíz elvezetése, valamint, hogy helyszíni bejárást követően szeretnék, ha választ 
kapnának a lehetséges megoldásokról. 
 
Czimmermanné Németh Andrea elnök: javasolta, hogy hozzanak határozatot a helyi 
csapadékvíz elvezetés problémájának megoldása érdekében. 
 
25/2011. (X.28.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata azzal a kéréssel 
fordul Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságához, hogy a településrész csapadékvíz 
elvezetésének problémájára - helyszíni bejárást követően – találjon valamilyen megoldást. 
Továbbá kéri, hogy a fent nevezett probléma megoldásának lehetséges alternatíváiról a 
helyszíni bejárást követően írásban tájékoztassák a testületet.  
 
Felelős:   Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2011. november 25. (helyszíni bejárás) 
 
Szavazati arány: 4   igen 

 -     nem 
         -     tartózkodás 
 
Várdai Tibor képviselő: Felhívta a figyelmet arra, hogy a településen található orchidea 
fennmaradását veszélyezteti az, hogy damilos fűkaszálás van azon a területen, ahol a neves  
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virág megtalálható (temető). Kérte, hogy ez ügyben tegyenek valamit. Keressék meg a 
területen illetékes kaszálás végzőjét és beszéljenek vele, hogy az adott területen normál 
fűnyíróval nyírják a füvet, mert a fűkasza megsérti az orchidea virághagymáit. 
 
Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Czimmermanné Németh Andrea      Farkas Beáta 
            elnök         titkár 

 


