
 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2017. 
november 2. napján Kaposvári Polgármesteri Hivatal régi épület I. emelet T/102. 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. 

 
21/2017. (XI.02.) 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. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. évi munkatervéhez 
Előterjesztő:        Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok  

 
2. TájékoztatóKaposvár MJV Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2017. 

szeptember 20-i ülésének jegyzőkönyvéhez 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 

Előterjesztő:    Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. évi 
munkatervéhez 

      Előterjesztő:            Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok  
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22/2017. (XI.02.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a Közgyűlés 2018. 
évi munkatervéhez nem tesz javaslatot. 
 
Szavazati arány:   4 igen 

  0 tartózkodás 
0 nem 

 
2. TájékoztatóKaposvár MJV Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2017. 

szeptember 20-i ülésének jegyzőkönyvéhez (3. számú melléklet) 
      Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
      Közreműködik:             Szirják Imréné igazgató 

 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok felolvasta a tájékoztatót és javasolta annak 
elfogadását. 
 
23/2017. (XI.02.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a TOP-6.3.3-15-KA1-
2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések – Kaposvári csapadékvíz elvezető 
hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben tárgyú projekt kivitelezési munkálatairól 
szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

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

 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy a   Polgármesteri Hivatal 
Vagyongazdálkodási Irodájára érkezett egy kérelem, mely szerint valaki megvásárolná a 
Töröcske, Fenyves utca, 16073 hrsz. alatt található földterületet. Javasolta, hogy a 
részönkormányzat ne támogassa az értékesítést. 
 
24/2017. (XI.02.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
nem támogatja a Töröcske, Fenyves utca, 16073 hrsz. alatt található földterület értékesítését. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok jelezte, hogy a Fenyves utcában van egy 
szakasz, ahol a járda nagyon rossz állapotban van, javításra szorul. Jelezte továbbá, hogy a 
templom környékén szükséges a fű kaszálása. 
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő elmondta, hogy szeretnék kérni a felső 
buszmegállónál az árok tisztítását és a rácsok javítását. 
Jelezte, hogy a kóbor kutyák nagy gondot okoznak a településrészen, erre a problémára is 
kellene megoldást találni.  
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A Városgondnokság jelen lévő képviselője feljegyezte a képviselők által jelzett problémákat 
és elmondta, hogy igyekeznek minden problémát megoldani. 
 
Farkas Henriett az Együd Árpád Művelődési Központ képviselője jelezte, hogy a kellékek 
és egyéb dolgok tárolására szükség lenne egy garázskonténerre, melyet a Művelődési Ház 
mögé helyeznének el. Erről a részönkormányzat később dönt. 
 
Darabos Anita részönkormányzati képviselő javasolta, hogy vásároljanak egy üstöt, így a 
rendezvényeken közös főzést szervezhetnének. Kérnének néhány árajánlatot, de kérte a 
részönkormányzati keretből az üst vásárlására 80.000,-Ft biztosítását, melyet kért az Együd 
Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 
Kérte továbbá a részönkormányzati keretből a karácsonyi rendezvény megvalósításához 
20.00,-Ft biztosítását, melyet kért az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni 
 
25/2017. (XI.02.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
részönkormányzati keretéből 
a.) 80.000,-Ft-ot üst vásárlására, 
b.) 20.000,-Ft-ot a Karácsonyi rendezvény megvalósításához 
biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 
 
Felelős: Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2017. december 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy tudomása szerint a 
településrészen található orvosi rendelőt jelenleg nem rendeltetésszerűen használják. A 
megállapodás szerint az orvos vállalta, hogy Töröcskén szolgáltatást nyújt, de ezt nem 
teljesíti, rendelési időben sincs a rendelőben. A Településrészi önkormányzat szeretne panaszt 
benyújtani ellene és kéri a háziorvos előzetes bejelentés nélküli ellenőrzését. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a részönkormányzat elnöke az ülést bezárta. 
 

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


