
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült  Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata  2015. 
november 11. napján a Kaposvári Polgármesteri Hivatal régi épület I. emelet 103. számú 
irodájában megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Megjelentek: 
A megjelent részönkormányzati tagok és meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 

mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok köszöntötte a rendkívüli 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 rendkívüli részönkormányzati ülés határozatképes. 
Az ülés meghívóban jelzett napirendjének elfogadását kérte. 
 
A településrészi önkormányzat tagjai a rendkívüli ülés napirendjét egyhangúan, 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták és az alábbi határozatot hozták: 

 
24/2015. (XI. 11.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a rendkívüli 
ülés meghívóban jelzett napirendjét elfogadta. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
Napirend: 
 
Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat módosítása (szóbeli) 
Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat módosítása (szóbeli) 
Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 

 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy az elmúlt településrészi 
önkormányzati ülésen született döntés összesen 90.000,-Ft támogatásról a részönkormányzati 
keretből. Az eddigi szavazások alapján azonban a részönkormányzati keretben a Gazdasági 
Igaz gatóság jelzése alapján csak 62.964,-Ft van. A rendkívüli ülés összehívására azért került 
sor, mert korábban döntött a részönkormányzat 17/2015. (VI. 03.) Töröcskei Településrészi 
Önkormányzati határozatával arról, hogy a Nyárbúcsúztató rendezvényre 160.000,-Ft-ot 
biztosít, ezt az összeget azonban nem használták fel, ebből csak 60.000,-Ft lett elköltve. Így a 
részönkormányzati keretben lévő felhasználható pénzösszeg 162.964,-Ft valójában, ebbe az  
összesen 90.000,-Ft legutóbbi ülésen megszavazott támogatás viszont belefér. 
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A fentiek miatt szükséges a 17/2015. (VI. 03.) számú határozat módosítása a következők 
szerint: Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy 
határozott, hogy 17/2015. (VI. 03.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozatának 
b.) pontját módosítja és részönkormányzati keretéből a Nyárbúcsúztató rendezvényre 
biztosított 160.000,- Ft helyett a tényleges felhasználásnak megfelelően 60.000,-Ft-ot biztosít, 
melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. Felelős: Czimmermanné 
Németh Andrea elnök, Közreműködik: Molnár György igazgató, Határidő: 2015. november 
15. Ezen határozati javaslat elfogadását kérte a jelenlévő településrészi önkormányzati 
képviselőktől. 
 
A részönkormányzati képviselők a javaslattal egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértettek és a következő határozatot 
hozták: 

 
25/2015. (XI. 11.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy  
határozott, hogy 17/2015. (VI. 03.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati 
határozatának b.) pontját módosítja és részönkormányzati keretéből a Nyárbúcsúztató 
rendezvényre biztosított 160.000,- Ft helyett a tényleges felhasználásnak megfelelően 
60.000,-Ft-ot biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára 
utalni. 
 
Felelős: Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2015. november 15. 

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

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


