
 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2018. 
június 6. 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 meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 

 
12/2018. (VI.6.) 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 2018. évi költségvetésének 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 2018. évi költségvetésének 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. 
 
13/2018. (VI.6.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 
2018. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati 
javaslatokat és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
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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 

 

Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő elmondta, hogy jelzést kapott arra vonatkozóan, 
hogy a Fenyves utca 77. és 79. közötti területet a szomszédok tartják rendbe, ők kaszálják, de 
nem tudják, ki a tulajdonos. Egyik évben egy vállalkozó lekaszálta a terület egy részét, de 
azóta senki nem foglalkozik vele. 
Hasonló a probléma a Fenyves u. 63. szám alatti területen is, itt sem lakik senki, nincs 
lekaszálva. Kérte a Városgondnokság közreműködését a probléma megoldásában. 
 
Gede Árpád részönkormányzati képviselő jelezte, hogy a temetőben a fűnyírást nem végzik 
rendesen az illetékesek. Kérte a Városgondnokság jelenlévő képviselőjét, hogy segítsenek a 
probléma megoldásában. 
Elmondta továbbá, hogy fontos lenne az árkok tisztítása, kiásása is.   
 
Bodó Attila a Városgondnokság képviselője elmondta, hogy a fűnyírás valószínűleg nem az 
ő feladatuk, csak a fák kivágása, de tájékozódik arról, hogy a fűnyírás kihez tartozik. 
Feljegyezte a jelzett problémákat és elmondta, hogy igyekeznek minden problémát 
megoldani. 
 
Gede Árpád részönkormányzati képviselő elmondta, hogy a Harang utcában a 
csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése kapcsán dolgozó munkások felszedtek néhány 
kocsibejárót, amikor az árkot alakították ki. Azonban a munka nem folytatódik, a munkások 
eltűntek, az érintett házakban lakó emberek így nem tudnak beállni a saját házukhoz. Kérik a 
Műszaki Igazgatóság illetékes munkatársát, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni a 
problémával kapcsolatban, mikor folytatódnak a munkálatok, mikor állítják helyre a beállók 
állapotát. Részletes tájékoztatást kért a csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítéséről, a teljesítési 
határidőkről, a feladatok ütemezéséről. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok az alábbi problémákkal kapcsolatban kérte a 
Városgondnokság segítségét: 
-  korábban ígéretet kaptak arra, hogy a kertvárosban a nyári szünetig kialakítják a játszóteret, 

de ez nem valósult meg; 
- a főútról a bekötő utakra kanyarodva a sok fa miatt nem lehet rendesen belátni az utat. 
 
Elmondta továbbá, hogy Dongó utcában már van napelem, de a közvilágítás bővítése kapcsán 
ígéretet kaptak arra is, hogy a Zsálya utcában is lesz erre lehetőség. Ezzel kapcsolatban 
tájékoztatást kér a Környezetfejlesztési Igazgatóságtól. 
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő jelezte, hogy a Fenyves utca 65. számtól a 68. 
számig a járda javításra szorul, kérte a munka elvégzését. 
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Völgyi Gyula a Töröcskei Nyugdíjas Egyesület elnöke tájékoztatást kér az orvosi rendelővel 
kapcsolatban.  
Jelezte, hogy a Művelődési Házban problémát jelent, hogy nincs raktározási lehetőség és 
öltöző, valamint a konyha felszereltsége sem megfelelő.  
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy 2018.08.11-én kerül 
megrendezésre a Falunap. Javasolta, hogy a rendezvény költségeihez vendéglátás, étel, ital 
költségeire 100e Ft támogatást biztosítson a részönkormányzat, melyet kért az Együd Árpád 
Kulturális Központ számlájára utalni. 
 
14/2018. (VI.6.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
részönkormányzati keretéből 100.000,-Ft-ot Falunapi rendezvényhez vendéglátás, étel, ital 
költségére biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 

 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. augusztus 31.  
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

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

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


