
 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2018. 
november 28. napján a 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, 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. 

 
23/2018. (XI.28.) 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-III. negyedévi teljesítéséről, 
a költségvetési rendelet módosítása 
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-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosítása (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. 
 
 
 



2 

 
24/2018. (XI.28.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatokat 
elfogadásra ajánlja 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 jelezte, hogy a Szigetvári utcából a Hegyalja utca 
felé volt egy csőtörés, emiatt feltörték a járdát. A helyreállítási munkák még nem készültek el, kérte 
a Városgondnokság közreműködését. 
 
Gede Árpád részönkormányzati képviselő jelezte az árokkal kapcsolatos problémákat a 
Városgondnokság jelen lévő képviselőjének, egyeztetnek a megoldásról. 
 
Darabos Anita részönkormányzati képviselő elmondta, hogy 2018.12.21-én szervezik a 
karácsonyi játszóházat, mindenkit szeretettel várnak. 
Elmondta, hogy a Szalai téren található játszótéren sok a szemét, kérte a Városgondnokság 
képviselőjét, hogy gondoskodjanak ennek eltakarításáról. 
Elmondta továbbá, hogy a Művelődési Házban található asztalok már nagyon régiek, kéri az Együd 
Árpád Művelődési Központot, hogy biztosítsanak 10 db új asztalt. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok tájékoztatta képviselőtársait, hogy új 
kezdeményezést indítana Töröcskén, Orchidea-fesztivált szeretne szervezni.  A rendezvényt több 
fórumon is hirdetnék, előadásokkal, kiállításokkal színesítenék a programot. Jövő év március végén 
vagy április elején tartanák a rendezvényt, kérte képviselőtársai segítségét a szervezésben. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a részönkormányzat elnöke az ülést bezárta. 
 

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


