
 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2019. 
február 20. 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 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 

 
4/2019. (II.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 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetési rendeletének 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 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetési rendeletének 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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5/2019. (II.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatát és rendelettervezetét elfogadásra javasolta. 

 
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 a részönkormányzat 
tájékoztatást kért a Műszaki Igazgatóságtól arról, hogy a településrészen a csapadékvíz-
elvezető rendszer műszaki átvétele megtörtént-e, illetve befejeződött-e a kivitelezés. 
Tájékoztatást kérnek továbbá arról is, hogy az újonnan kialakított árkok tisztítása kinek a 
kötelessége. Szeretné jelezni, hogy az árkokat lapokkal bélelték ki, de ezek a lapok 
lepotyognak, kérnék ezek javítását. 
 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2019.04.27-én Orchidea-fesztivált és virágvásárt 
szerveznek. Ennek részleteiről a későbbiekben egyeztetnek. 
 
Elmondta, hogy a Szabadművészeti Társaság különböző programokat szervezne a Művelődési 
Házban, melyre várják a kaposváriakat is. Azonban problémát okoz a Művelődési Házba való 
bejutás, mert jelenleg csak akkor használható az épület, ha dolgozik a takarítónő, ő engedi be 
a programokra érkezőket. Szeretnék kérni, hogy biztosítsanak lehetőséget arra, hogy a 
Művelődési Ház esténként, illetve hétvégén is használható legyen. Kérik az Együd Árpád 
Művelődési Központot, hogy tegye ezt lehetővé, akár úgy, hogy a programok szervezője, 
Sziva Ibolya kapjon kulcsot az épülethez. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a részönkormányzat elnöke az ülést bezárta. 
 

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


