
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült  Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata  2013. 
szeptember 17. napján a Töröcskei Közösségi Házban – Kaposvár, Harang utca 1/b. szám 
alatt -  megtartott üléséről. 
 
Megjelentek: 
A megjelent részönkormányzati tagok, és meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 

mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok köszöntötte a részönkormányzati ülésen 
megjelent tagokat és a hivatal munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 
testület 7 tagja közül 4 fő van jelen, így a részönkormányzati ülés határozatképes. Az írásban 
kiküldött napirendet a meghívónak megfelelően elfogadásra javasolta. 
 
A testület tagjai az ülés napirendjét egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
17/2013. (IX. 17.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az írásban 
kiküldött napirendet elfogadta. 

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
Napirend: 
 
1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. A 

költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

2. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. A 

költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 



A testület a határozat javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta. A rendelettervezet elfogadását  
szintén 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi 
határozatot hozta: 
 
18/2013. (IX. 17.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési 
rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát és 
rendelettervezetét a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 

 
 

2. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
Illés József, Fenyves u. 25/A. szám alatti lakos kért szót egy - a településrész életét 
érintő - kérdésben: a kerítése előtt van egy fenyőfa, amely hatalmasra nőtt és  
veszélyezteti a környék házait és a villanyvezetékeket. Kérte a településrészi 
önkormányzat segítségét a fa eltávolításában. Javasolta a fát felajánlani Kaposvár 
Karácsonyfájának, illetve ha ez nem lehetséges, akkor a fa kivágását kezdeményezni. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok javasolta a következő határozati javaslat 
elfogadását: Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 
felajánlja – a tulajdonos kérésére - Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságának a 
Fenyves u. 25/A. számú ház kerítése előtti fenyőfát Kaposvár Karácsonyfájának. 
Amennyiben nem a felajánlott fenyő lesz a város fája, úgy kéri a Városgondnoksá g 
közreműködését a fa kivágásában, tekintettel arra, hogy a hatalmasra növő  fenyő  
veszélyezteti a környező házakat és a villanyvezetékeket. 
 
A településrészi önkormányzat jelenlévő képviselői a javaslattal egyhangúan egyetértve 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 
 
19/2013. (IX. 17.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata felajánlja 
– a tulajdonos kérésére - Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságának a 
Fenyves u. 25/A. számú ház kerítése előtti fenyőfát Kaposvár Karácsonyfájának. 
Amennyiben nem a felajánlott fenyő lesz a város fája, úgy kéri a 
Városgondnokság közreműködését a fa kivágásában, tekintettel arra, hogy a 
hatalmasra növő fenyő veszélyezteti a környező házakat és a villanyvezetékeket. 
 
Felelős:   Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik:  Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. november 30. 

 
Gede Árpád, Fenyves u. 20. szám alatti lakos szintén egy - a településrész életét érintő  
– kérdésben kért szót a testület előtt: elmondta, hogy a Fenyves u. 20. számú ház felé 
tartó bekötőúton nincs burkolat. A polgármester 5 éve már megígérte a szilárd 
útburkolatot, majd az útépítés engedélyezése is megtörtént. 



 
Kérte a részönkormányzati képviselőket, hogy kérjenek tájékoztatást az illetékesektől az 
ügy jelenlegi állásáról. Ez az út három családot érint, belterületen van. Esős időben 
rendkívül nehéz a közlekedés, illetve az útról a víz a hordalékot (avart, kisebb köveket, 
sarat) lehordja a faluba, ami szintén problémát okoz. Átadta a részönkormányzat 
elnökének a rendelkezésére álló, ezzel kapcsolatos írásbeli anyagokat, az építési 
engedélyt. 
 
Szelthafner László részönkormányzati képviselő elmondta, hogy az út megépítése nem 
csak a kisgyermekes családokat érinti, hanem azokat is, akik ezen az úton járnak fel a 
telkükhöz, pincéjükhöz. A polgármester egy lakossági fórumon megígérte, hogy szilárd 
burkolatot kap az út. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok javasolta a következő határozati javaslat 
elfogadását: Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 
következő ülésére írásbeli tájékoztatást kér a Műszaki és Pályázati Igazgatóságtól a 
Töröcske, Fenyves utca gyalogút építés és csapadékvíz-elvezetés (19. és 21. előtt, illetve 
16114. és 16106 hrsz.) megvalósításáról.  
 
A testület a javaslattal egyetértve egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
20/2013. (IX. 17.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 
következő ülésére írásbeli tájékoztatást kér a Műszaki és Pályázati Igazgatóságtól 
a Töröcske, Fenyves utca gyalogút építés és csapadékvíz-elvezetés (19. és 21. 
előtt, illetve 16114. és 16106 hrsz.) megvalósításáról.  
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2013. november 5. 

 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok kérte a jelenlévőket, hogy tegyenek 
javaslatot a Töröcske központjában található játszótér elnevezésére. A településrész 
játszóterét a város felújítja, elhelyezésre kerül egy rugós játék és egyúttal egy tábla is, 
amely a játszótér nevét tünteti fel. Három nevet kért a jelenlévőktől, amit javaslatként  
továbbítani tud az illetékeseknek. 
 
Farkas Henriett, a Töröcskei Művelődési Ház vezetője javasolta a játszóteret 
Csodabogyó Játszótérnek elnevezni. 
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő az Orchidea Játszótér elnevezést javasolta. 
 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő a játszóteret Platán Játszótérnek javasolta 
elnevezni. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok megköszönte a javaslatokat és megígérte, 
hogy azokat az illetékesek felé eljutatja. 
 



 
 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő kifogásolta, hogy a játszótéri játékokat a 
Városgondnokság közfoglalkoztatott emberei lenolaj kencével kenték le mindenféle 
előkészítés nélkül – mohásan, koszosan -, ráadásul esőben. 
 
Czimermanné Németh Andrea tanácsnok javasolta, hogy a részönkormányzat a 
színpad rendbevételét is kérje, természetesen megfelelő előkészítést követően, ugyanis 
annak felújítása elmaradt. 
 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő elmondta, hogy a játékok felújítása nem 
úgy történt, ahogy a testület szerette volna, ezzel a játékokat csaknem használhatatlanná 
tették. Kérte a következő határozati javaslat elfogadását: Kaposvár Megyei Jogú Város  
Töröcskei Településrészi Önkormányzata a játszótér építési és felújítási program kapcsán 
kéri Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságát, hogy a Töröcskei játszótér 
szakszerűtlen felújítását állíttassa le és a játékokat előzetes felületkezelés (csiszolás és  
alapozás) után szakszerűen festesse le. Ezen kívül a Településrészi Önkormányzat kéri a 
játszótéren lévő színpad hasonló módon történő rendbetételét is. 
 
A részönkormányzati képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértve 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 
 
21/2013. (IX. 17.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a 
játszótér építési és felújítási program kapcsán kéri Kaposvár Megyei Jogú Város  
Városgondnokságát, hogy a Töröcskei játszótér szakszerűtlen felújítását állíttassa 
le és a játékokat előzetes felületkezelés (csiszolás és alapozás) után szakszerűen 
festesse le. Ezen kívül a Településrészi Önkormányzat kéri a játszótéren lévő 
színpad hasonló módon történő rendbetételét is. 
 
Felelős:   Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik:  Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. november 30. 

 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy a településrész felé vezető  
úton, egyéni képviselői körzetében, a Vörösbegy utcában lévő önkormányzati telken van 
hatalmas fa, amelynek kivágását a környéken lakók kezdeményezték - tekintettel arra, 
hogy veszélyezteti az épületeket, a telkeket és a villanyvezetéket. 
Kérte a következő határozati javaslat elfogadását is: Kaposvár Megyei Jogú Város  
Töröcskei Településrészi Önkormányzata felhívja a Kaposvár Megyei Jogú Város  
Városgondnoksága figyelmét, hogy a Vörösbegy utca 22913. hrsz. alatti önkormányzati 
telken van egy hatalmas fa, amely veszélyeztetheti a villanyvezetékeket és a környező 
házakat. Kéri ennek kivizsgálását. 
 
A testület a javaslattal egyetértve egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
 
 



 
22/2013. (IX. 17.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata felhívja a 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága figyelmét, hogy a Vörösbegy 
utca 22913. hrsz. alatti önkormányzati telken van egy hatalmas fa, amely 
veszélyeztetheti a villanyvezetékeket és a környező házakat. Kéri ennek 
kivizsgálását. 
 
Felelős:   Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik:  Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. október 20. 

 
Szelthafner László részönkormányzati képviselő megkérdezte, hogy a temetői út 
elkészült -e, megtörtént -e az út átadása? Erre a célra 500 ezer Ft volt biztosítva. 
Véleménye szerint ami az útból eddig elkészült, annak bekerülési költsége nem éri el az  
500 ezer Ft-ot. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy úgy tudja, az út még nem 
készült el, az átadása még nem történt meg. A polgármester ígérete szerint az átvételre 
akkor kerülhet sor, ha ott jelen van az egyéni képviselő is. Kérte a részönkormányzati 
képviselőket, hogy ebben támogassák majd, mert a műszaki dolgokhoz nem ért. 
 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő kifogásolta a településrészen elhelyezett 
buszmegállókat. A régi, de igen jó állapotban lévő buszmegállót lebontották, amit 
elhelyeztek, illetve el fognak helyezni, az pedig semmire sem lesz jó. Buszmegállónak 
biztosan nem. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy a buszmegállók cseréje 
programra azért került sor, mert az Európai Unióban ilyen célokra van pénz, ilyen 
pályázatot lehetett beadni. A buszmegállók szabvány szerint készülnek, mindegyik 
egyforma. 
 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő úgy vélte, hogy ha már egyszer erre a célra 
van pályázati pénz, akkor csináltassa meg a város úgy a buszmegállókat, hogy azok jók is  
legyenek. 
Kérte, hogy a részönkormányzat kaszálásra 20 ezer Ft-ot biztosítson az alábbi határozati 
javaslat elfogadásával: Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi 
Önkormányzata úgy határozott, hogy részönkormányzati keretéből közterület 
karbantartásra 20.000,-Ft-ot biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ 
számlájára utalni. 
 
A részönkormányzati képviselők a javaslattal egyetértve egyhangúan, 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 
 
23/2013. (IX. 17.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy 
határozott, hogy részönkormányzati keretéből közterület karbantartásra 20.000,-
Ft-ot biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 



 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2013. szeptember 30. 

 
Czimermanné Németh Andrea tanácsnok kérte a következő határozati javaslat  
elfogadását: Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy 
határozott, hogy részönkormányzati keretéből a Töröcskei Városrész Napja rendezvény 
költségeire 112.790,-Ft-ot biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ 
számlájára utalni. 
 
A testület a javaslattal egyetértve egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
24/2013. (IX. 17.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy 
határozott, hogy részönkormányzati keretéből a Töröcskei Városrész Napja 
rendezvény költségeire 112.790,-Ft-ot biztosít, melyet kér az Együd Árpád 
Kulturális Központ számlájára utalni. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2013. szeptember 30. 

 
Farkas Henriett, a Töröcskei Művelődési Ház vezetője kérte, hogy a Mindenszentek 
Játszóház ünnepi rendezvényére10 ezer Ft-ot biztosítson a testület. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok kérte a következő határozati javaslat  
elfogadását: Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy 
határozott, hogy részönkormányzati keretéből a Mindenszentek Játszóház rendezvény 
költségeire 10.000,-Ft-ot biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ 
számlájára utalni. 
 
A részönkormányzati képviselők a javaslatot 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül egyhangúan támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
25/2013. (IX. 17.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy 
határozott, hogy részönkormányzati keretéből a Mindenszentek Játszóház 
rendezvény költségeire 10.000,-Ft-ot biztosít, melyet kér az Együd Árpád 
Kulturális Központ számlájára utalni. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2013. szeptember 30. 

 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő kérte, hogy a művelődési ház oldalában 
lévő áram mérőóra szekrény zárhatóvá tételét kezdeményezze a részönkormányzat.  



 
Korábban már jelezték a Városgondnokságnak, hogy a szekrény balesetveszélyes, de nem 
történt semmi. A színpadi kapcsolószekrénnyel ugyanez a helyzet, azt is zárhatóvá 
kellene tenni. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok kérte a következő határozati javaslat  
elfogadását: Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 
azzal a kéréssel fordul Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságához, hogy a 
településrészen lévő áram mérőóra szekrény és a színpadi kapcsolószekrény zárhatóvá 
tételét biztosítsa, mivel ezek a szekrények jelenlegi nyitott állapotukban rendkívül 
balesetveszélyesek. 
 
A testület a javaslattal egyetértve 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot fogadta el: 
 
26/2013. (IX. 17.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata azzal a 
kéréssel fordul Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságához, hogy a 
településrészen lévő áram mérőóra szekrény és a színpadi kapcsolószekrény 
zárhatóvá tételét biztosítsa, mivel ezek a szekrények jelenlegi nyitott állapotukban 
rendkívül balesetveszélyesek. 
 
Felelős:   Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. szeptember 30. 

 
 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén a részönkormányzati testület elnöke az ülést bezárta. 
 

 
K. m. f. 

  
 
 
 Czimmermanné Németh Andrea Szelthaffner László 
 tanácsnok jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


