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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült  Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata  2014. 
január 14. 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. 
 
A testület tagjai az ülés napirendjét a meghívó szerint egyhangúan, 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
1/2014. (I. 14.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az ülés 
napirendjét elfogadta. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költség-

vetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok úgy vélte, hogy ilyen költségvetése még 
nem volt a városnak, mivel igen jelentős beruházások fognak megvalósulni 2014. évben a 
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rendelkezésre álló kibővült pénzügyi forrásoknak köszönhetően. A beruházások közül  
külön kiemelte a Bereczk Sándor-programot. 
 
Szelthaffner László részönkormányzati képviselő megkérdezte, hogy Töröcskét 
mennyiben érinti a költségvetés? 
 
Ráczné Varga Mária irodavezető elmondta, hogy a költségvetésben szerepel a Fenyves  
utcai út- és gyalogút építés 13 millió Ft-tal. Tájékoztatta a településrészi önkormányzat 
képviselőit a legutóbbi részönkormányzati ülésen elfogadott határozat kapcsán arról,  
hogy a Városgondnokság megkereste a Temetkezési Kft-t az urnasírhelyek és urnafal 
kialakítása érdekében. A cég konkrét árajánlatokat is tett, amelyek a költségvetési 
munkaanyagban még szerepeltek, azonban a tisztségviselők az urnafal és az 
urnasírhelyek kialakítását nem támogatták. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok ismertette Hartner Rudolf levelét a temető 
melletti úttal kapcsolatban, mely szerint a probléma felvetése jogos, a vállalkozóval a 
Városgondnokság vezetője a problémákat megbeszélte, a vállalkozó ígéretet tett arra, 
hogy az év első negyedévében a hibákat kijavítja. 
 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő kifogásolta, hogy a bejárásra a 
Városgondnokság vezetője az előzetes megállapodással – és a településrészi 
önkormányzati határozattal - ellentétben nem hívta meg a részönkormányzati 
képviselőket, a bejárást nem együtt bonyolították le. 
 
Szelthaffner László részönkormányzati képviselő megkérdezte, hogy a településrészt 
érintően a műszaki átadásról készült jegyzőkönyveket meg lehet – e nézni két  
beruházásnál: buszforduló és az árok burkolása? 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy ezek részmunkák, átadás  
még nem volt. 
 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő úgy vélte, hogy ha megvalósul a Fenyves  
utcai útépítés, akkor a településrész egy nagyot lép előre. A temető melletti út elkészült, a 
hibák kijavítása is meg fog történni, így nagyobb léptékű feladat a településrészen már 
csak a buszforduló végleges megoldásának megvalósítása lesz a következő években. 
Megjegyezte azonban, hogy ha a város kicsit jobban áll anyagilag, a munkák 
színvonalára is oda kellene figyelni. 
 
Szelthaffner László részönkormányzati képviselő kérte, hogy  a költségvetésbe 
kerüljön be a játszótéren lévő színpad felújításához szükséges pénzügyi forrás. A színpad 
kopott, gombás, faszerkezete helyenként cserére szorul. Ezt mindenképpen meg kellene 
csinálni. 
 
A településrészi önkormányzat tagjai Szelthaffner László módosító javaslatával együtt (a 
költségvetésbe kerüljön be a játszótéren lévő színpad felújításához szükséges pénzügyi 
forrás, a színpad kopott, gombás, faszerkezete helyenként cserére szorul) a 
rendelettervezet elfogadását egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatták. A határozati javaslat elfogadását szintén egyhangúan, 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
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2/2014. (I. 14.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolta. A rendelettervezet elfogadását azzal 
a módosítással támogatta, hogy a költségvetésbe kerüljön be a játszótéren 
lévő színpad felújításához szükséges pénzügyi forrás. A színpad kopott, 
gombás, faszerkezete helyenként cserére szorul. 

 
 

2. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő elmondta, hogy a Fenyves u. 37/A. szám 
alatti buszmegálló padkáját megcsinálta a vállalkozó, de a padkaszegély kövei kilazultak, 
a kötőanyag omlik. Kérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy ezt a hibát jelezze a 
Műszaki és Pályázati Igazgatóság felé. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok ígéretet tett a hiba jelzésére. 
 
 

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

 
K. m. f. 

  
 
 
 Czimmermanné Németh Andrea Szelthaffner László 
 tanácsnok jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


