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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült  Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata  2013. 
november 5. 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, valamint a meghívott vendéget. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy a testület 7 tagja közül 4 fő van jelen, így a részönkormányzati 
ülés határozatképes. Az írásban kiküldött meghívó alapján az ülés napirendjét elfogadásra 
javasolta azzal, hogy a településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok című  
szóbeli előterjesztést vegye fel a testület napirendjére. 
 
A testület tagjai az ülés napirendjét a módosítással együtt egyhangúan, 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
30/2013. (XI. 5.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a kikültött 
napirendet elfogadta azzal, hogy felvette az ülés napirendjére a településrészi 
önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok című szóbeli előterjesztést. 

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
NAPIREND: 
 
1. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. évi munkatervéhez 
 
2. Tájékoztató a Töröcske, Fenyves utca gyalogút építés és csapadékvíz-elvezetés (19. 

és 21. előtt, illetve 16114. és 16106. hrsz.) megvalósításáról 
(20/2013. (IX. 17.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat alapján) 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
 
1. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. évi munkatervéhez 

 
A településrészi önkormányzat tagjainak nem volt javaslata a Közgyűlés 2014. évi 
munkatervéhez, ezért egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatva a következő határozatot hozták: 
 
31/2013. (XI. 5.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a 
Közgyűlés 2014. évi munkatervéhez nem kívánt javaslatot tenni. 

 
 

2. Tájékoztató a Töröcske, Fenyves utca gyalogút építés és csapadékvíz-elvezetés (19. 
és 21. előtt, illetve 16114. és 16106. hrsz.) megvalósításáról 
(20/2013. (IX. 17.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat alapján) 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékleteként csatolva.) 
 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő előzményként elmondta, hogy évekkel 
ezelőtt a polgármester megígérte, hogy a Fenyves utca előterjesztésben említett szakasza 
le lesz aszfaltozva, később meg is lett tervezve. Azóta nem hallott erről a témáról. 
Megkérdezte, hogy számolnak –e ezzel évek óta, mint feladattal vagy azóta mindenki 
elfelejtette? 
 
Bakos Balázs beruházási ügyintéző elmondta, hogy az útépítés napirenden van, a 2009-
ben elkészült tervet felülvizsgálják. 
 
Gede Árpád, Fenyves u. 20. szám alatti lakos elmondta, hogy belterületi útról van szó, 
megerősítette, hogy a polgármester megígérte, hogy elkészül az aszfaltozás. 
Megkérdezte, hogy erre mennyit kell még várni. 
 
Bakos Balázs beruházási ügyintéző idézte az előterjesztést, miszerint az út a 2014. évi 
útépítési és -felújítási programban lehetőség szerint szerepelni fog. 
 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő úgy vélte, nem elég, hogy „lehetőség 
szerint” fog szerepelni az út a 2014. évi útépítési programban. Javasolta az előterjesztés 
határozati javaslatának módosítását azzal, hogy a Bereczk Sándor program 2014. évi 
ütemébe a gyalogút építése és a csapadékvíz-elvezetés kerüljön be. 
 
A testület a határozat javaslat elfogadását Várdai Tibor módosításával együtt egyhangúan 
4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot 
hozta: 
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32/2013. (XI. 5.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 
megtárgyalta a Töröcske, Fenyves utca gyalogút építés és csapadékvíz-elvezetés 
(19. és 21., illetve 16114. és 16106. hrsz megvalósításáról szóló tájékoztatót és 
azt azzal fogadta el, hogy a Bereczk Sándor program 2014. évi ütemébe a 
gyalogút építése és a csapadékvíz-elvezetés kerüljön be. 
 
Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató  
Határidő:  2013. december 

 
 

3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő javasolta, hogy a részönkormányzat kérjen 
írásos tájékoztatást a temető melletti út beruházással kapcsolatban a következő ülésére: 
milyen az út jelenlegi készültségi állapota, az erre a célra biztosított összeget mire 
költötte el a beruházás megvalósítója. Emlékei szerint e célra 500 ezer Ft szerepelt a 
Városgondnokság költségvetésében, úgy gondolta, hogy ennek eddig csak töredéke lett 
elköltve az út megvalósítására. Jelenleg semmiféle építési munkálat nem folyik a 
területen, úgy néz ki, mintha végeztek volna. Ezért kéri a javaslat elfogadását. 
 
Czimmermanné Németh Andrea elnök azért is örült ennek a határozati javaslatnak, 
mert minden képviselőnek a körzetét érintő minden beruházás átadásánál jelen kell 
lennie. A körzet képviselőjeként még nem kapott meghívást az átadásra, tehát a 
beruházás hivatalosan még nem készülhetett el, azt nem vehette át senki. Ezért sem érti, 
hogy miért vonultak le a munkások, miért nem folyik építési munkálat a területen. 
 
A testület Várdai Tibor határozati javaslatát 2013. december 3-i határidővel egyhangúan, 
4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot 
hozta: 
 
33/2013. (XI. 5.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata azzal a 
kéréssel fordul Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez, hogy a Településrészi 
Önkormányzat következő ülésére készüljön írásos tájékoztató a temető 
melletti út beruházással kapcsolatban: milyen a jelenlegi készültségi állapota, 
az erre a célra biztosított összeget mire költötte el a beruházás megvalósítója. 
 
Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. december 3. 
 

Czimmermanné Németh Andrea elnök tájékoztatta a testület tagjait, hogy a töröcskei 
buszközlekedés ügyében a holnapi nap folyamán megy a címzetes főjegyzőhöz. A 
polgármester azt szeretné, ha elkészülne a buszforduló, hogy a csuklós busz is meg 
tudjon fordulni. Úgy hallotta, hogy a buszközlekedéssel kapcsolatban lesz egy fórum 
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novemberben. Ezen lehetne a településrész érdekeit is érvényesíteni, szóvá tenni. Ha 
megtudja ennek pontos időpontját, értesíteni fogja a településrészi önkormányzati 
képviselőket, illetve a címzetes főjegyzővel történő tárgyalást követően szintén 
tájékoztatni fogja őket az eredményről. 
 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő úgy vélte, hogy a jövő évi költségvetésben 
szerepeltetni kellene a buszforduló költségeit is. A fórumot egyébként nem a kísérleti 
járat beindítása után kellett volna összehívni, hanem előtte. 
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő – Farkas Henriett távollétében, az ő 
kérésére - kérte a honlap éves üzemeltetésére 18.796,-Ft utalását az Együd Árpád 
Kulturális Központ számlájára; a Luca Napi Játszóház rendezvény költségeire 7.000,-Ft, 
a Karácsonyi Ünnepség költségeire 50.000,-Ft utalását kérte ugyanide. 
 
A testület a részönkormányzati keretből a fenti javaslatokat elfogadva az alábbi 
utalásokat támogatta 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozattal: 
 
34/2013. (XI. 5.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy 
határozott, hogy részönkormányzati keretéből 

a.) 18.796,-Ft-ot a honlap éves üzemeltetésére, 
b.) 7.000,-Ft-ot a Luca Napi Játszóház rendezvényre, 
c.) 50.000,-Ft-ot a Karácsonyi Ünnepség költségeire 

biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2013. november 15. 

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

 
K. m. f. 

  
 
 
 Czimmermanné Németh Andrea Szelthaffner László 
 tanácsnok jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


