
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült  Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata  2014. 
szeptember 24. 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: 
 
24/2014. (IX. 24.) 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 településfejlesztési koncepciójának 

elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési 

stratégiájának elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 

 
3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának 

elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész elmondta, hogy a településfejlesztési 
koncepció a város fejlesztésének hosszú távú elképzelése, 2030-ig határozza meg, hogy  
mi legyen Kaposváron.  
 
A településrészi önkormányzat képviselői a határozati javaslat elfogadását kérdés, 
hozzászólás nélkül egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
25/2014. (IX. 24.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 
Kaposvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának 
elfogadásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta. 

 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési 
stratégiájának elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész elmondta, hogy az integrált  
településfejlesztési stratégia a várost 10 részre osztja, melyből Töröcske – és a Zselic 
kertváros – a tizedik városrész. Felolvasta a 2.2. fejezet Töröcske-Zselic kertvárosra 
vonatkozó 10. részét a stratégiának. 
Elmondta, hogy a stratégia megfogalmazza: a belterület nem kerül bővítésre. A Zselic 
kertváros véleménye szerint nem alkalmas fizikailag - az egyes területek méreténél fogva 
– arra, hogy normális lakóingatlanokat lehessen kialakítani. 
 
Várdai Tibor részönkormányzati képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a Töröcskei 
tó nem Töröcskén van, hanem Kaposváron. Kérte, hogy a 2.2. fejezet 10. részében a 
„kerékpárút kiépítése Töröcskei-tó rekreációs fejlesztésének elősegítéséhez” helyett a 
stratégiában a „kerékpárút kiépítése a Töröcske – Töröcskei-tó – Kaposvár központi 
belterület vonalon” cél szerepeljen. 
 
Cimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy a Cseri dűlő miatt a 
Töröcskei tónál senki nem akar fejleszteni, pedig szükség lenne rá. Kérte, hogy kerüljön 
be a 2.2. fejezet 10. részének projekteket tartalmazó részébe egy új pont „▪ a Töröcskei-tó 
rekreációs és ökoturisztikai fejlesztése”. 
 
Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész a két módosító javaslattal egyetértett. 
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A részönkormányzati képviselők Várdai Tibor módosító javaslatát egyhangúan, 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták. Czimmermanné Németh 
Andrea módosító javaslatát szintén egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatták. A határozati javaslat elfogadását a két módosítással 
együtt 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő 
határozatot hozták: 
 
26/2014. (IX. 24.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 
Kaposvár Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési stratégiájának 
elfogadásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát az alábbi módosításokkal 
javasolta elfogadásra: 
 
1. A stratégia 2.2. A területi célok és tematikus célok közötti összefüggések 

bemutatása fejezet 10. pontjának Töröcske-Zselic kertváros Projektek című 
részében a „kerékpárút kiépítése Töröcskei-tó rekreációs fejlesztésének 
elősegítéséhez” mondatrész az alábbiak szerint módosuljon: 
„kerékpárút kiépítése a Töröcske – Töröcskei-tó – Kaposvár központi 
belterület vonalon”. 
 

2. A stratégia 2.2. A területi célok és tematikus célok közötti összefüggések 

bemutatása fejezet 10. pontjának Töröcske-Zselic kertváros Projektek című 
része egészüljön ki egy következő ponttal az alábbiak szerint: 
„▪ a Töröcskei-tó rekreációs és ökoturisztikai fejlesztése” 

 
 

3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő kérte az Együd kérését tolmácsolva a 
honlap éves üzemeltetésére 22.000,-Ft biztosítását a részönkormányzati keretből,  
melynek utalását az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára javasolta. 
 
A határozati javaslattal a testület egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2014. (IX. 24.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy 
határozott, hogy részönkormányzati keretéből 22.000,-Ft-ot a honlap éves 
üzemeltetésére biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ 
számlájára utalni. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal 
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Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő kérte 10.000,-Ft részönkormányzati 
támogatás biztosítását a Mindenszentek Játszóház rendezvény költségeire, melynek 
utalását az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára javasolta. 
 
A településrészi önkormányzat jelenlévő tagjai a határozati javaslattal egyhangúan, 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértettek és a következő határozatot 
hozták: 
 
28/2014. (IX. 24.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy 
határozott, hogy részönkormányzati keretéből a Mindenszentek Játszóház 
rendezvény költségeire 10.000,-Ft-ot biztosít, melyet kér az Együd Árpád 
Kulturális Központ számlájára utalni. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. október 15. 

 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok kérte, hogy a Karácsonyi Ünnepség 
rendezvény költségeire 50.000,-Ft támogatást biztosítson a részönkormányzat, melynek 
utalását a testület az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára kérje. 
 
A településrészi önkormányzat a határozati javaslattal egyetértve egyhangúan, 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2014. (IX. 24.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy 
határozott, hogy részönkormányzati keretéből 50.000,-Ft-ot a Karácsonyi 
Ünnepség rendezvény költségeire biztosít, melyet kér az Együd Árpád 
Kulturális Központ számlájára utalni. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. november 30. 

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

K. m. f. 
  
 
 
 Czimmermanné Németh Andrea Szelthaffner László 
 tanácsnok jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


