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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült  Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata  2013. 
december 3. 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. A meghívó 
alapján az ülés napirendjét elfogadásra javasolta azzal, hogy a testület vegye le napirendjéről 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, mivel az nem érinti Töröcskét és vegye fel az ülés 
napirendjére a településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok című  szóbeli 
előterjesztést. 
 
A testület tagjai az ülés napirendjét a módosítással együtt egyhangúan, 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
37/2013. (XII. 03.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a kiküldött 
napirendet elfogadta azzal, hogy levette napirendjéről a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és 
felvette az ülés napirendjére a településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb 
feladatok című szóbeli előterjesztést. 
 

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
2. Előterjesztés a töröcskei temetőhöz vezető út építési munkálatairól 

Előterjesztő: Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 
 
3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
A testület kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat és a rendelettervezet 
elfogadását egyhangúan 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
és az alábbi határozatot hozta: 

 
38/2013. (XII. 03.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 

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

 
 

2. Előterjesztés a töröcskei temetőhöz vezető út építési munkálatairól 
Előterjesztő: Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 
 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő kizártnak tartotta, hogy a felmérési napló 
által említett 41 m3 földet megmozgatták volna. Szerinte 10 m3-nél több földet nem 
mozgattak meg. 
 
Hartner Rudolf városgondnokság-vezető elmondta, hogy a 41 m3 föld 4 cm átlagos  
vastagságot jelent, ezt maga is kevésnek érezte. A terepmunkák végzésénél a kollégájával 
együtt kint volt, és mivel volt egy-két hely, ahol összegyűlt a csapadékvíz, a 
közmunkásokkal ezt követően elegyengették a terepet. A munkák megkezdése előtt a 
Városgondnokság munkatársa kint volt, a kivitelezővel együtt megnézték, hogy mi a 
feladat, mit kell csinálni.  A munkák végeztével az átvételre is került, a polgármester 
később rendelkezett arról, hogy a terület egyén képviselője is legyen jelen minden 
műszaki átvételnél. 
 
Szelthaffner László részönkormányzati képviselő úgy vélte, hogy 4-5 m3 zúzott kőre 
lenne szükség az út befejezéséhez. 
 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő elmondta, hogy 40 méter hosszan az út 
tiszta kátyú, egy temetés során a templomtól a temetőig a kátyús úton kell menni. Hiába 
kérték, hogy ha valamilyen munka elkezdődik Töröcskén, akkor a részönkormányzatot 
erről előzetesen értesítsék, ez nem történt meg soha. A saját szemével látta, hogy a 
gödröket a közmunkások játék vödörből odaszórt kövekkel igyekeztek betemetni, ami 
botrányos. Az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását nem támogatta. 
 
Hartner Rudolf városgondnokság-vezető elmondta, hogy közmunkások tevékenysége 
után az utat már személyesen nem nézte meg. Ha minden úgy van, ahogy Várdai Tibor 
elmondta, megígérte, hogy a vállalkozót vissza fogják hívni és rendesen megcsináltatják 
vele az utat. A jövő héten a vállalkozóval együtt ki fog jönni Töröcskére és a 
részönkormányzati képviselőkkel együtt megnézik, hogy mit kell még csinálni. Készíttet 
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fog egy elemzést is a felhasznált kőmennyiségről, megnézeti a fuvarleveleket. Arról,  
hogy mennyi földet mozgattak meg, utólag sajnos nem lehet reális elemzést készíteni. 
A vállalkozó minden bizonnyal saját költségén fogja kijavítani a hibákat. Mindenképpen 
visszajelez a részönkormányzatnak, hogy mikor jön a vállalkozó. 
 
A testület a határozati javaslatot egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül azzal a módosítással fogadta el, hogy az útépítés során elkövetett 
hibák a vállalkozó saját költségére kerüljenek kijavításra a Városgondnokság vezetőjével 
közösen megtett bejáráson felvetett észrevételeknek megfelelően és a következő  
határozatot hozta: 
 
39/2013. (XII. 03.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a 
töröcskei temetőhöz vezető út építési munkálatairól szóló tájékoztatót elfogadta 
azzal, hogy az útépítés során elkövetett hibák a vállalkozó saját költségére 
kerüljenek kijavításra a Városgondnokság vezetőjével közösen megtett bejáráson 
felvetett észrevételeknek megfelelően. 
 
Felelős:   Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik:  Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. december 31. 

 
 

3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
 
Szelthaffner László részönkormányzati képviselő felvetette, hogy kerüljön kialakításra 
a töröcskei temetőben urnafal és urnasírhely. 
 
A részönkormányzat tagjai a javaslatot egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatták és a következő határozatot hozták: 
 
40/2013. (XII. 03.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 
kezdeményezi, hogy a töröcskei temetőben urnafal és urnasírhelyek kerüljenek 
kialakításra. 
 
Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. február 28. 
 

Hartner Rudolf városgondnokság-vezető tájékoztatta a részönkormányzat tagjait, hogy  
a testület október 15-i határozata nyomán a Városgondnokság intézkedett a buszforduló 
csapatékvíz-elvezetése ügyében, valamint a buszvárók is lefestésre kerültek. 
 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő megköszönte az intézkedést. Elmondta, 
hogy nagyon jól megcsinálták a vízelvezetést, olyan nagy területen végeztek földmunkát  
a Városgondnokság emberei, hogy árkot nem is kellett ásni. 
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Hartner Rudolf városgondnokság-vezető kikérte a részönkormányzat véleményét a 
Fenyves utcai útépítés kapcsán. Készült egy előzetes felmérés, amely szerint az út 
megépítése 21,6 millió Ft-ba kerülne. Véleménye szerint ez rengeteg pénz, lehetne olyan 
megoldást is találni, amely nem kerülne ennyibe. Pl. az út középén egy mélyedés 
kialakításával, ahogy a hegyoldalakban is építik az utakat. 
 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő egyetértett a mélyedéses útépítéssel, ez 
elfogadható és bevált megoldás szőlőhegyeken és domboldalakban. A nagy horhóban a 
mélyedéses megoldás mellett árkot is kellene kialakítani. 
 
Szelthaffner László részönkormányzati képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a 
Fenyves utca érintett szakaszán a jelenlegi út mellett van egy forrás, amelyből nyáron is 
szivárog a víz. 
 
Hartner Rudolf városgondnokság-vezető megköszönte a véleményeket. 
 
 

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

 
K. m. f. 

  
 
 
 Czimmermanné Németh Andrea Szelthaffner László 
 tanácsnok jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


