
 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2017. 
szeptember 20. napján Kaposvári Polgármesteri Hivatal régi épület I. emelet T/103. számú 
irodájában 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 meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 

 
15/2017. (IX.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az ülés meghívóban 
jelzett napirendjét elfogadta. 

 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Napirend: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet 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 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és 
a költségvetési rendelet módosításáról (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült 

jegyzőkönyv tartalmazza.)   
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
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16/2017. (IX.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 
2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokat és a rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

Szavazati arány a határozati javaslatokra:  4 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

 

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

 

Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok kérte, hogy a Műszaki és Pályázati 
Igazgatóságtól kapjanak tájékoztatást a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos TOP-6.3.3-15-
KA1-2016-00001 Városi Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések – kaposvári 
csapadékvíz elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben elnevezésű 
pályázatról. Szeretnék tudni, hogy mikor kezdik és meddig tart ennek kivitelezése. 
 

Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő elmondta, hogy részt vett Kaposszentjakabon a 
Nyárbúcsúztató és Őszköszöntő rendezvényen. A rendezvényen való részvétel költségeire 
kérte 5.900,-Ft megállapítását, melyet kért az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára 
utalni. 
 
17/2017. (IX.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
részönkormányzati keretéből a Kaposszentjakabi Nyárbúcsúztató és Őszköszöntő 
rendezvényen való részvétel költségeire 5.900,-Ft biztosít, melyet kér az Együd Árpád 
Kulturális Központ számlájára utalni. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2017. október 31.  
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 

Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy az 55/2017. sz. támogatási 
szerződés kapcsán megmaradt 91,-Ft, a 93/2017. sz. támogatási szerződés kapcsán pedig 
6.104,-Ft. Javasolta, hogy ezeket az összegeket, mindösszesen 6.195,-Ft-ot a Márton-napi 
rendezvény költségeire fordítsák. Kérte javaslata elfogadását.   
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18/2017. (IX.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
az 55/2017. sz. támogatási szerződés kapcsán megmaradt 91,-Ft-ot és a 93/2017. sz. 
támogatási szerződés kapcsán megmaradt 6.104,-Ft-ot, mindösszesen 6.195,-Ft-ot a Márton-
napi rendezvény költségeire fordítja. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2017. november 30.  
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 

Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy a részönkormányzat a 14/2017. 
(V.31.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozatával döntött arról, hogy nyári 
rendezvényekre étel, ital és ajándéktárgy vásárlására 100.000,-Ft-ot biztosít. Az összeg egy 
része, 90.000,-Ft - a megváltozott szükségleteket, igényeket figyelembe véve - más célra 
került felhasználásra a Városrész Nap keretein belül: 60.000,-Ft konténeres játszóház 
bérlésére, 30.000,-Ft fotók előhívására a fotókiállításhoz. 
 
A fentiek miatt szükséges a 14/2017. (V.31.) számú határozat módosítása a következők 
szerint: Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy 
határozott, hogy 14/2017. (V.31.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozatát 
módosítja és részönkormányzati keretéből nyári rendezvényekre étel, ital és ajándéktárgy 
vásárlására biztosított 100.000,-Ft helyett a tényleges felhasználásnak megfelelően 10.000,-
Ft-ot biztosít, konténeres játszóház bérlésére 60.000,-Ft-ot biztosít, fotók előhívására pedig 
30.000,-Ft-ot biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 
Felelős: Czimmermanné Németh Andrea elnök, Közreműködik: Balogh Beáta igazgató, 
Határidő: 2017. október 31.  
Ezen határozati javaslat elfogadását kérte a jelenlévő településrészi önkormányzati 
képviselőktől. 
 
19/2017. (IX.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
a 14/2017. (V.31.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozatát módosítja és 
részönkormányzati keretéből nyári rendezvényekre étel, ital és ajándéktárgy vásárlására 
biztosított 100.000,-Ft helyett a tényleges felhasználásnak megfelelően 10.000,-Ft-ot biztosít, 
konténeres játszóház bérlésére 60.000,-Ft-ot biztosít, fotók előhívására pedig 30.000,-Ft-ot 
biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 

 
Felelős: Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2017. október 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok kérte a részönkormányzati keretből 19.464,-Ft 
biztosítását a Halloween ünnepségre, melyet kért az Együd Árpád Kulturális Központ 
számlájára utalni. 

 
20/2017. (IX.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
részönkormányzati keretéből 19.464,-Ft-ot biztosít Halloween ünnepségre, melyet kér az 
Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2017. október 31.  

 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy egy Fenyves utcai lakosra 
panasz érkezett a részönkormányzathoz, miszerint az illető sertéseket tart, de az állatok szinte 
szabadon járnak. A lakók panaszkodnak, hogy mindent szétfötörnek, szétkaparnak az állatok. 
Kérik, hogy vizsgálják ki a problémát. 
 

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

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


