
 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült  Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata  2015. 
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. Az ülés 
meghívóban jelzett napirendjének elfogadását kérte azzal, hogy a testület vegye fel 
napirendjére a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A településrészi önkormányzat tagjai az ülés napirendjét a módosítással együtt egyhangúan, 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az alábbi határozatot hozták: 

 
1/2015. (I. 14.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata felvette az  
ülés meghívóban kiküldött napirendjére a Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről előterjesztést. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 

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

2. Előterjesztés a Töröcskei Településrészi Önkormányzat 2015. évi munkatervéről 
Előterjesztő: Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
Közreműködik: dr. Gróf Regina részönkormányzati titkár 

 
3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 

Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

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

 
2/2015. (I. 14.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 
szóló előterjesztés határozati javaslatát és rendelettervezetét elfogadásra javasolta. 

 
 

2. Előterjesztés a Töröcskei Településrészi Önkormányzat 2015. évi munkatervéről 
Előterjesztő: Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
Közreműködik: dr. Gróf Regina részönkormányzati titkár 
 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékleteként csatolva.) 

 
A testület a határozati javaslatot egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
3/2015. (I. 14.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a 
településrészi önkormányzat 2015. évi munkatervét elfogadta. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
Közreműködő: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  közlés (azonnal) 

 
 

3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy az éves  
részönkormányzati kereten túl további támogatást kért a polgármestertől a másik három 
településrészi önkormányzati elnökével együtt. Ígéretet kapott arra, hogy 1-1 millió Ft 
pluszt kapnak a településrészi önkormányzatok. Ezt a pénzt arra költi a településrészi 
önkormányzat, amire akarja. Javasolta ebből a keretből a játszótér felújítását. 
 
Dér Tamás alpolgármester javasolta, hogy ha majd a pénz elosztásáról kell dönteni, a 
településrészi önkormányzat kezelje ezt az egy millió Ft-ot önrészként és próbáljon meg 
más támogatást is szerezni a programok megvalósítására ehhez az egy millió Ft-hoz. 
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Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy egy Fekete Harkály  
Tanösvény Családi Nap tartását is szeretné megvalósítani és kérte, hogy a 
részönkormányzati képviselők gondolkodjanak el ezen, hozzanak ötleteket a 
programokra, a lebonyolításra. 
 
Darabos Anita részönkormányzati képviselő felhívta a figyelmet egy a Zselic 
kertvárost érintő problémára: a rendkívül magas szennyvíz-szippantási díjak miatt a 
kertvárosban lakók a környezetet szennyezik a szennyvízzel. A szippantókocsi számla 
nélküli díját meg tudják fizetni, számlával a szippantás költsége rendkívül magas. A 
kertvárosban főként hétvégi házak találhatók, nem állandó tartózkodásra lettek tervezve, 
így a szennyvízgödrök is kis kapacitásúak. A szippantókocsi minden egyes szippantás 
után be kell, hogy menjen a telepre a tartályt kiüríteni, akár 2 m3 szennyvíz van a 
kocsiban, akár 10 m3. Minden egyes szippantás után üríteni és fizetni kell. Ha több 
család szennyvízét is ki lehetne egymás után szippantani és csak utána kellene a tartályt 
üríteni, az ürítési díj megoszlana a családok között és így valószínűleg többen is  
fizetnének a szippantásért és nem a környezetet szennyeznék a szennyvízzel. 
Javasolta, hogy a Töröcskei Településrészi Önkormányzata kérje fel Kaposvár Megyei 
Jogú Város Címzetes Főjegyzőjét, vizsgálja meg, hogy milyen megoldás lehetséges a 
kertvárosi szennyvízproblémák megoldására és erről előterjesztés keretében tájékoztassa 
a településrészi önkormányzatot áprilisi ülésén. 
 
A határozati javaslat elfogadását a településrészi önkormányzati képviselők egyhangúan, 
4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a következő  
határozatot hozták: 
 
4/2015. (I. 14.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata felkéri 
Kaposvár Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjét, vizsgálja meg, hogy milyen 
megoldás lehetséges a kertvárosi szennyvízproblémák megoldására és erről 
előterjesztés keretében tájékoztassa a településrészi önkormányzatot áprilisi 
ülésén. 
 
Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Határidő:  2015. április 15. 

 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok kérte a 17/2014. (VI. 02.) Töröcskei 
Településrészi Önkormányzati határozat határidejének – mellyel a részönkormányzati 
keretéből 30.000,-Ft-ot közterület karbantartására biztosított – 2015. május 30-ra történő 
módosítását. A korábban megszavazott összegből maradt még pénz, mely eddig nem 
került felhasználásra. 
 
A javaslattal egyetértve a településrészi önkormányzat egyhangúan, 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
5/2015. (I. 14.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy 
határozott, hogy a 17/2014. (VI. 02.) részönkormányzati határozatának határidejét  
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– mellyel a részönkormányzati keretéből 30.000,-Ft-ot közterület karbantartására 
biztosított – 2015. május 30-ra módosítja. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. május 30. 

 
 

Darabos Anita részönkormányzati képviselő javasolta a településrészi 
önkormányzatnak, hogy kérje fel az elnököt, keresse meg a Somogy Megyei Rendőr-
főkapitányság illetékes vezetőjét, hogy a kertvárosban és a településrészen növeljék az 
ellenőrzések számát és a rendőri jelenlétet a lopások és a betörések megelőzése 
érdekében. 
 
A javaslattal egyetértve a településrészi önkormányzat egyhangúan, 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 
6/2015. (I. 14.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata felkéri 
Czimmermanné Németh Andrea elnököt, keresse meg a Somogy Megyei Rendőr-
főkapitányság illetékes vezetőjét, hogy a kertvárosban és a településrészen 
növeljék az ellenőrzések számát és a rendőri jelenlétet a lopások és betörések 
megelőzése érdekében. 
 
Felelős:   Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Határidő:  2015. április 15. 

 
 
Gede Árpád részönkormányzati képviselő felvetette, hogy ha síkos az út, akkor a 
Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. nem engedi le a buszokat Töröcskére, mert nem biztos, 
hogy vissza tudnának menni. Az utolsó kertvárosi buszmegálló és a falu közötti viszonylag 
hosszú szakasz nincs kivilágítva, gyalogosan balesetveszélyes. A világítás megoldására 
szükség lenne. Elmondta, hogy ezt a problémát fel fogja vetni a holnapi közmeghallgatáson. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a részönkormányzat elnöke az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
  
 
 
 
 
 Czimmermanné Németh Andrea Darabos Anita 
 tanácsnok jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


