
 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 

TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2019. 

május 29. 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 

 

11/2019. (V.29.) 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 2019. 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 az önkormányzat 2019. 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. 

 

12/2019. (V.29.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 

2019. évi költségvetési rendeletének 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 a bevezető úton, a 67-es úttól 

Töröcskéig az út szélén nagyon magas a fű. Kérte a Városgondnokságot, hogy nyírják le a 

füvet. 

 

Gede Árpád részönkormányzati képviselő jelezte, hogy a Fenyves utca 72. szám alatti 

ingatlan előtt a vízelvezető árok beszakadt. Kérte a Műszaki Igazgatóságot, hogy nézzék meg 

és végeztessék el a szükséges munkálatokat. 

 

Elmondta, hogy már többször kérték a Fenyves utca 17-21. közötti bekötőúton, a tolatós 

buszfordulónál a rács javítását, mert balesetveszélyes és felháborító. Kéri a javítási munka 

mielőbbi elvégzését. 

 

Elmondta, hogy a városba vezető úton a beton korlát javításra szorul. Tájékoztatást kér arról, 

hogy ennek javítása, cseréje kinek a hatáskörébe tartozik és kéri a javítások elvégzését. 

 

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

 

K. m. f. 

  

 

 

 

 Czimmermanné Németh Andrea          Darabos Anita 

 tanácsnok         jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


