
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült  Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata  2016. 
szeptember 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. 
 
A településrészi önkormányzat tagjai az ülés meghívóban jelzett napirendjét egyhangúan, 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az alábbi határozatot hozták: 
 
18/2016. (IX. 14.) 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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19/2016. (IX. 14.) 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 tájékoztatta a részönkormányzatot, hogy 
Herczeg Attilával, a Városgondnokság vezetőjével az elmúlt időszakban végignézték a 
Töröcskén lévő utcákat, utakat és árkokat, valamint a játszótereket. Az utcák és az árkok, 
valamint a játszótér rendbetétele pályázati forrásból lesz lehetséges. A városgondnokság-
vezető javasolta, hogy a részönkormányzat fotókkal dokumentálja a jelenlegi helyzetet és 
írásban jelezzék, hogy melyek a legkritikusabb pontok a településrészen. A 
megbeszélésen szó volt a közmunkásról, akit a Városgondnokság nem tart alkalmasnak a 
feladat elvégzésére. Ezért a kaszálásra új embert kell találni. Amíg ez nem történik meg, 
addig a Városgondnokság teszi rendbe a közterületeket. A helyszíni bejárás során 
megállapították, hogy az árkok rendkívül rossz állapotban vannak, nincs megfelelő 
lejtésük, a csapadékvíz nem folyik el, illetve a településre bejövő útnál árok kialakítására 
lenne szükség, mivel itt a nagy esőzésekkor a víz átcsap az úton a túlsó oldalra és 
kimossa a padkát. Ugyanez a probléma a kocsma előtti útszakaszon is. A kijavításra a 
zúzott kővel leszórás nem megfelelő, azt az eső az utak lejtése miatt le fogja mosni. 
A játszótérrel kapcsolatban jelezte, hogy két játék használhatatlan, amiről fotókat is 
készítettek, valamint a beteg fákra is felhívta a Városgondnokság vezetőjének figyelmét. 
A játszóterek nyári felülvizsgálata során olyan szakvélemény készült a töröcskei játszótér 
vonatkozásában, hogy az egészet ki kell cserélni, de ezt a város az anyagi lehetőségei 
miatt nem tudja megtenni. 
 
Darabos Anita részönkormányzati képviselő tájékoztatta a településrészi 
önkormányzatot a Zselic kertvárosban tapasztalt problémákról, amiket a Polgármesternek 
levélben is jelezni fog. Az egyik ilyen probléma a kertvárosban lévő 7-8 olyan 
önkormányzati telek, ahol embermagasságú a gaz. Ezekről a területekről a kígyók és a 
patkányok a gondozott szomszédos telkekre is átmennek. A másik probléma, hogy a 
postaládák melletti közterületeket egy évben csak kétszer kaszálják, ezért az év nagy 
részében derék magasságú gaz van a ládák mellett, kulturáltan nem lehet hozzájuk férni. 
Gondok okoz a kertvárosi városrészben, hogy a tűzgyújtási tilalmat nem veszik 
figyelembe néhányan. A Közterület-felügyelet dolgozóinak razziát kellene tartaniuk és 
büntetést is kiszabni, hogy az emberek lássák, nem lehet a rendelettel ellentétes 
magatartást tanúsítani. Ugyanilyen probléma a szennyvíz-elvezetés, minden eső előtti 
napon óriási bűzt szagolnak a kertvárosiak néhány ottlakó miatt. A büntetés kiszabása 
ezen a területen is elrettentő példa lehetne. 
Elmondta, hogy a szelektív hulladékgyűjtőket sajnos nem megfelelő módon használják az 
emberek. Jónak tartotta, hogy a hulladékszállításra a kertvárosiakat is kötelezni fogják. A 
legrosszabb állapotban a Pillangó utcai szelektív gyűjtő és környéke van. 
Elmondta, hogy az ott lakók azt szeretnék tudni: a kommunális adóból mire költ a város. 
 
Ráczné Varga Mária irodavezető elmondta, hogy 2015-ben is volt szórólap a 
kommunális adóval kapcsolatban, a Polgármesteri Iroda készítette, vélhetően idén is lesz. 
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Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy az elmaradt Családi Nap 
helyett Szüreti Bált szeretne a településrészi önkormányzat. Kérte a Családi Nap 
rendezvényre elfogadott, de fel nem használt 20.000,-Ft-ot Szüreti Bálra biztosítani, és a 
támogatási szerződést ennek megfelelően módosítani. 
 
20/2016. (IX. 14.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy 
határozott, hogy részönkormányzati keretéből a 17/2016. (V. 01.) Töröcskei 
Településrészi Önkormányzati határozat a.) pontjával a Családi Nap rendezvényre 
elfogadott, de fel nem használt 20.000,-Ft-ot Szüreti Bálra biztosít, és kéri a 
támogatási szerződés ennek megfelelő módosítását. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. szeptember 30.  

 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok kérte a részönkormányzati keretből 
további 30.000,-Ft biztosítását a Szüreti Bálra, illetve 10.000,-Ft biztosítását a Halloween 
ünnepségre, melyet kért az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 
 
21/2016. (IX. 14.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy 
határozott, hogy részönkormányzati keretéből 
a.) 30.000,-Ft-ot Szüreti Bálra, 
b.) 10.000,-Ft-ot Halloween ünnepségre 
biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. szeptember 30.  

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

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


