
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült  Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata  2014. 
április 15. 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 ülés 
meghívóban jelzett napirendjére kérte felvenni a gyógynövény-termesztési mintaprogram 
indításáról szóló előterjesztést. 
 
A testület tagjai az ülés napirendjét a meghívó szerinti napirendi pontok kiegészítésével a 
gyógynövény-termesztési mintaprogram indításáról szóló előterjesztéssel egyhangúan, 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
8/2014. (IV. 15.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata felvette az  
ülés meghívóban jelzett napirendjére a gyógynövény-termesztési mintaprogram 
indításáról szóló előterjesztést. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

3. Előterjesztés gyógynövény-termesztési mintaprogram indításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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4. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A részönkormányzat jelenlévő tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat  
elfogadását egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatták. A rendelettervezet elfogadását szintén egyhangúan, 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
9/2014. (IV. 15.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatát és rendelettervezetét elfogadásra javasolta. 

 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A testület a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a rendelettervezet elfogadását szintén 
egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
10/2014. (IV. 15.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatát és rendelettervezetét elfogadásra javasolta. 

 
 

3. Előterjesztés gyógynövény-termesztési mintaprogram indításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
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dr. Kaposvölgyi Lívia jogi munkatárs röviden összefoglalta a kiosztott előterjesztés 
tartalmát. Elmondta, hogy az önkormányzat gyógynövény-termesztési mintaprogramot  
szeretne indítani a foglalkoztatás javítása érdekében. A megvalósításhoz állami források 
is elérhetőek, elsősorban a közfoglalkoztatáson keresztül, másodsorban a szükséges  
gépek, berendezések beszerzéséhez, a dologi kiadásokhoz. A Városgondnokság lenne a 
program gazdája, ahol három fős szakmai csoport kerülne felállításra. 
Töröcskén vannak jelenleg olyan egybefüggő földterületek, amelyek erre a célra 
hasznosíthatók lennének. Ezek részben állami tulajdonban, a kórház használatában 
vannak, illetve a Kapos Kistérségi Szociális Szövetkezet által korábban bérelt, jelenle g 
hasznosítatlan területek. Ez utóbbi lenne alkalmas a program indítására. A kórház 2015. 
december 31-ig kötött a területére haszonbérleti szerződést, utána ezek a területek is 
rendelkezésre állnának. Az önkormányzatnak a városban több helyen vannak elszórtan 
termőföldjei, ezeket haszonbérleti szerződésekkel hasznosítja a város 2014. december 31-
ig. Ezt követően ezek a területek is e célra hasznosíthatóvá válnának. 
 
Szelthaffner László részönkormányzati képviselő megkérdezte, hogy milyen 
gyógynövényeket termesztenének a mintaprogram keretében? 
 
dr. Kaposvölgyi Lívia jogi munkatárs elmondta, hogy elsősorban levendula 
termesztésre kerülne sor, illetve másodlagosan zsályát termesztetnének. 
 
A testület a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2014. (IV. 15.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a 
gyógynövény-termesztési mintaprogram indításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolta. 
 
 

4. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő megköszönte a fűkaszálást, azt, hogy a 
város két nap alatt rendbe tette a töröcskei zöldterületeket. 
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő Farkas Henriett kérését tolmácsolta. Kérte, 
hogy az elmaradt Farsangi Játszóház rendezvényre korábban a részönkormányzati 
keretből elfogadott 10.000,-Ft támogatást – tekintettel arra, hogy a játszóház nem került 
megrendezésre – a Hősök Napi koszorúzásra koszorú vásárlására csoportosítsa át a 
részönkormányzat. Az összeg már az Együd Árpád Kulturális Központhoz került. 
  
A testület a javaslattal egyetértve egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2014. (IV. 15.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy 
határozott, hogy részönkormányzati keretéből a korábban a 6/2014. (II. 18.) 
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Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat a.) pontjával a Farsangi 
Játszóház rendezvényre biztosított, de fel nem használt 10.000,-Ft-ot a Hősök 
Napi koszorúzásra koszorú vásárlására biztosítja. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. április 30. 

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

 
K. m. f. 

  
 
 
 
 Czimmermanné Németh Andrea Szelthaffner László 
 tanácsnok jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


