
 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2019. 
április 17. 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 

 
8/2019. (IV.17.) 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 végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról     
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az 
önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 
26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 

Előterjesztő:   Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról  (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült 

jegyzőkönyv tartalmazza.)   
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
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A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
9/2019. (IV.17.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokat és a rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja 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. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az 

önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. 
(VI. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (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. 
 
10/2019. (IV.17.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 
2019. évi költségvetésének módosításáról és az önkormányzati intézményekben folyó 
munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokat és a rendelet-
tervezetet elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

Szavazati arány a határozati javaslatokra:  4 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

 
3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 

Előterjesztő:   Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy kérte a Városgondnokság 
vezetőjét, Herczeg Attilát, hogy gondoskodjanak a közterületek, játszóterek, buszvárók 
rendben tartásáról, a fűnyírásról és az árkok tisztításáról. Kérte, hogy a lenti játszótéren 
helyezzenek el kukát. 
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő elmondta, hogy a Kandó Kálmán utcában és a 
Gárdonyi Géza utcában a járdák javításra szorulnak, kérte a munkálatok elvégzését. 
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Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy tudomása szerint ezen utcák 
javítását már tervezik, a költségvetésbe is beépítették. 
 
Gede Árpád részönkormányzati képviselő jelezte, hogy a Fenyves utca közepén a 
vízelvezető be fog szakadni. Kérte a Műszaki Igazgatóságot, hogy nézzék meg és végeztessék 
el a szükséges munkálatokat. 
A Városgondnokság felé ismét jelezte, hogy a Fenyves utca 17-21. közötti bekötőúton, a 
tolatós buszfordulónál a rács javítása szükséges, mert balesetveszélyes, zavaró jelenség és 
felháborító. 
Kérte a Töröcskére levezető úton az átvezető csövek kitisztítását is. 
 
Darabos Anita részönkormányzati képviselő kérte a konténereknél a szemét elszállítását. 
Elmondta, hogy a kertvárosban van néhány utca, ahol a burkolatra nem került rá a felső, 
szürke réteg. A jelenlegi állapot káros az autókra és nagyon porzik. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy felkérte Sziva Ibolyát, a 
Szabadművészeti Társaság vezetőjét, hogy jelenjen meg a részönkormányzat ülésén és 
ismertessen egy pályázati lehetőséget.  
 
Sziva Ibolya elmondta, hogy a pályázatot illetően olyan infrastrukturális beruházás esetén 
van kedvezmény, ami egészségprogramokhoz kapcsolódik. Olyan nyitott helyet kell 
létrehozni, ahol egészségprogramokat lehet szervezni. A helynek bárki által könnyen 
megközelíthetőnek kell lenni. Már meglévő területet, helyet is lehet fejleszteni, felújítani, pl. a 
játszótér és környéke. Fontos, hogy a közösség javát szolgálja, ami megvalósul. A 
részönkormányzat nyújtaná be a pályázatot és valósítaná meg a terveket. Tisztázni és 
pontosítani kell, hogy van-e erre lehetősége a részönkormányzatnak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a részönkormányzat elnöke az ülést bezárta. 
 

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


