
 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2018. 
szeptember 19. 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, résztvevőket 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. 

 
15/2018. (IX.19.) 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 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 2018. 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. 
 
16/2018. (IX.19.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 2018. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet 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 

 

Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy Halloween ünnepséget 
szerveznének játszóházzal. Kérte a részönkormányzati keretből 22.000,-Ft biztosítását a 
rendezvényre, játszóház és vendéglátás költségeire, melyet kért az Együd Árpád Kulturális 
Központ számlájára utalni. 
 
17/2018. (IX.19.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
részönkormányzati keretéből 22.000,-Ft-ot biztosít Halloween ünnepségre, játszóház és 
vendéglátás költségeire, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. október 31.  

 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy a Falunapi rendezvényhez 
vendéglátás, étel, ital költségére megállapított 100.000,-Ft-ot nem használták fel teljes egészében, 
a rendezvényre 84.732,-Ft-ot fordítottak. Javasolta, hogy a fel nem használt 15.268,-Ft-ot az 
Együd Árpád Kulturális Központ Szövő Szakkörének biztosítsák szakmai anyag vásárlására. 
Kérte, a korábbi határozat és a támogatási szerződés módosítását. 
 
18/2018. (IX.19.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
14/2018. (VI.6.) számú határozatát és a 217/2018. számú támogatási szerződést akként módosítja, 
hogy a Falunapi rendezvényre megállapított 100.000,-Ft-ból a fel nem használt 15.268,-Ft 
összeget az Együd Árpád Kulturális Központ Szövő Szakkörének biztosítja szakmai anyag 
vásárlására. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. október 31.  

 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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Darabos Anita részönkormányzati képviselő elmondta, hogy a kertvárosban a szelektív 
hulladékgyűjtőket lomtalanítóként használják az emberek, matracot, építési törmeléket is tesznek 
bele.  
 
Bodó Attila a Városgondnokság képviselője elmondta, hogy lehetőség van arra, hogy 
áthelyezzék a gyűjtőket, várja a javaslatot, hogy hova szeretnék. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy egy vállalkozó jelezte, hogy a 
Művelődési Háznál, a Harang utcában a patak felett átívelő híd mozog. Kéri a 
Városgondnokságtól ennek felülvizsgálatát. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok köszöntötte a Műszaki Igazgatóság részéről 
Szirják Imréné igazgató asszonyt és Miklós Olga beruházási ügyintézőt. Elmondta, hogy a 
lakosság részéről több panasz és kérdés is érkezett a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével 
kapcsolatban, ezért kérte, hogy vegyenek részt az ülésen. 
 
A töröcskei lakosságot négy fő képviselte, akik kérték, hogy szeretnék látni a kiviteli tervet és az 
e-naplót. Jelezték, hogy a kivitelezés során több hiba is történt, pl. a településre levezető út 
melletti árok nem lett tisztítva, a munkások szétszórták a szemetet stb. Elégedetlenségüket 
fejezték ki az árkok tisztítását és kilapozását illetően is. 
 
Szirják Imréné igazgató asszony elmondta, hogy a tervet meg tudják mutatni, de az e-naplót 
nem. Jogszabály írja elő, hogy ki tekinthet be az e-naplóba. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az 
árkok tisztítása önkormányzati rendelet alapján a lakók kötelezettsége. A karbantartás nem a 
kivitelező feladata és nem az önkormányzaté, hanem azé az ingatlantulajdonosé, aki előtt az árok 
van. A problémákat korábban nem jelezték feléjük, így nem is tudták megoldani őket.  Kérte, 
hogy problémáikat írásban jelezzék, ezt követően tudják felvenni a kapcsolatot a kivitelezővel és 
kérik pl. a szemét elszállítását. 
 
Gede Árpád részönkormányzati képviselő jelezte, hogy a Töröcske táblától az első utcáig tartó 
szakaszon szükséges az árok kialakítása a csapadékvíz elvezetés miatt. Ezt a problémát már a 
közmeghallgatáson is jelezte, de sajnos azóta semmi nem történt. 
 
Jandzsó Gábor a Városgondnokság képviselője elmondta, hogy kb. 3 héten belül megtörténik 
a Kaposvár-Töröcske táblától a Gyöngyvirág utcáig tartó szakaszon az árok profilozása, és amint 
rendelkezésre áll megfelelő munkagép, elvégzik a szükséges munkálatokat is. 
 
Várdai Tibor Fenyves utcai lakos jelezte, hogy szomszédságában az árok nincs kitisztítva, nem 
tud a víz elfolyni, ami neki is gondot okoz. Kérte, hogy szólítsák fel a Fenyves u. 75/B. szám 
alatti ingatlan tulajdonosát, hogy tisztítsa ki az ingatlana előtti árkot. 
 
Bodó Attila a Városgondnokság képviselője elmondta, hogy megkeresi a Közterület- felügyelet 
vezetőjét és kéri a szükséges intézkedés megtételét. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a részönkormányzat elnöke az ülést bezárta. 
 

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