
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült  Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata  2016. 
június 1. 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 településrészi önkormányzat tagjai az ülés meghívóban jelzett napirendjét egyhangúan, 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az alábbi határozatot hozták: 

 
15/2016. (VI. 01.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

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

 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
Napirend: 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2.) Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 (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: 
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16/2016. (VI. 01.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az 
önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatát és rendelettervezetét elfogadásra javasolta. 

 
 

2.) Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő javasolta, hogy az augusztus 20-ai Családi 
Napot támogassa a településrészi önkormányzat. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok kérte a részönkormányzati keretből a 
Családi Nap rendezvényre 30.000,-Ft biztosítását, melyet kért az Együd Árpád Kulturális 
Központ számlájára utalni. 
 
Gede Árpád részönkormányzati képviselő kérte 8.000,-Ft biztosítását közterület 
karbantartására a részönkormányzati keretből, melyet kért az Együd Árpád Kulturális 
Központ számlájára utalni. 
 
A részönkormányzati képviselők a részönkormányzati keretből történő támogatásra 
érkezett mindkét javaslatot egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták és az alábbiak szerint határoztak: 
 
17/2016. (VI. 01.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy 
határozott, hogy részönkormányzati keretéből 
a.) 20.000,-Ft-ot Családi Nap rendezvényre, 
b.) 8.000,-Ft-ot közterületek karbantartására 
biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. június 30.  

 
 

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

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


