
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült  Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata  2014. 
június 2. 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 napirendjének elfogadását kérte. 
 
A testület tagjai az ülés napirendjét a meghívó szerint egyhangúan, 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
13/2014. (VI. 02.) 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 az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 

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 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 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: 
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14/2014. (VI. 02.) 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. 

 
 

2. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
Szelthaffner László részönkormányzati képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a 
településrészi önkormányzat februári ülésén a Töröcskére bevezető út melletti árokkal 
kapcsolatban hozott határozatra a Városgondnokság részéről a mai napig nem érkezett 
válasz. Kérte, hogy a részönkormányzat újra nyomatékosan kérje Kaposvár Megyei Jogú 
Város Városgondnokságát, hogy már a 7/2014. (II. 18.) Töröcskei Településrészi 
Önkormányzati határozatban korábban is jelzett probléma megoldásáról,  a Töröcskére 
bevezető úton, a Kaposvár-Töröcske helységtáblától lefelé az út melletti vízelvezető árok 
tisztításáról gondoskodjon, mivel az az árok feltelt iszappal, a víz az úttesten folyik. A 
kanyar belső oldalán folyik el a víz, az útpadkát kimosta, így a padka rendkívül 
balesetveszélyes, annak helyreállítása szükséges. 
 
A testület a határozati javaslatot egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2014. (VI. 02.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 
nyomatékosan kéri Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságát, hogy már a 
7/2014. (II. 18.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozatban korábban 
is jelzett probléma megoldásáról, a Töröcskére bevezető úton, a Kaposvár-
Töröcske helységtáblától lefelé az út melletti vízelvezető árok tisztításáról 
gondoskodjon. 
Az árok feltelt iszappal, a víz az úttesten folyik. A kanyar belső oldalán folyik el a 
víz, az útpadkát kimosta, így a padka rendkívül balesetveszélyes, annak 
helyreállítása szükséges. 
 
Felelős:   Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik:  Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2014. június 30. 

 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő javasolta, hogy a Töröcskei játszótéren 
lévő csúszda-kilátó leszakadozott, hiányos, elrohadt faléceinek cseréjét, szakszerű 
csiszolását, alapozását és festését kérje a településrészi önkormányzat a 
Városgondnokságtól, valamint a játszótéren lévő öreg nyárfák vizsgálatát, az esetleges  
balesetveszély megszüntetését. Az öreg fák ágai a viharban letöredeztek, 
balesetveszélyesek lehetnek. 
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A településrészi önkormányzat jelenlévő tagjai a határozati javaslattal egyhangúan, 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértettek és a következő határozatot 
hozták: 
 
16/2014. (VI. 02.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata kéri 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságától a Töröcskei játszótéren lévő  
csúszda-kilátó leszakadozott, hiányos, elrohadt faléceinek cseréjét, szakszerű 
csiszolását, alapozását és festését, valamint a játszótéren lévő öreg nyárfák 
vizsgálatát, az esetleges balesetveszély megszüntetését. 
 
Felelős:   Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik:  Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2014. június 30. 

 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő kérte, hogy a településrész karbantartási 
munkáira az év további részében 30.000,-Ft támogatást biztosítson a részönkormányzat, 
melyet utaljon az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára. 
 
A testület a határozati javaslattal egyetértve egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2014. (VI. 02.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy 
határozott, hogy részönkormányzati keretéből 30.000,-Ft-ot közterület 
karbantartására biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ 
számlájára utalni. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. június 30. 

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

 
K. m. f. 

  
 
 
 
 Czimmermanné Németh Andrea Szelthaffner László 
 tanácsnok jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


