
  
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

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

 
17/2019. (XI.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 Töröcskei Településrészi 
Önkormányzatának ügyrendjéről 

         Előterjesztő:        Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
         Közreműködik:  Lévainé Flórián Marianna titkár 

 
2. Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása (szóbeli) 

 

3. Előterjesztés a Közgyűlés 2020. évi munkatervéről             
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

         Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről 
szóló törvény végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

         Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
         Közreműködik:   dr. Csillag Gábor jegyző 

 
5. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 

         Előterjesztő:   Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi 
Önkormányzatának ügyrendjéről (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú 
melléklete tartalmazza) 

  Előterjesztő:        Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
      Közreműködik:  Lévainé Flórián Marianna titkár 

 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
18/2019. (XI.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az ügyrendjét elfogadta. 
 
Feleős:   Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik:  Lévainé Flórián Marianna titkár 
Határidő:   azonnal 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
2. Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása (szóbeli) 

 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok a korábbiaknak megfelelően jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Darabos Anita képviselőt, helyettesének Tóth Beatrix képviselőt javasolta. Kérte 
javaslata elfogadását. 
 
19/2019. (XI.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a részönkormányzati 
ülések jegyzőkönyveinek hitelesítésére Darabos Anita képviselőt, akadályoztatása esetén 
helyettesítésére Tóth Beatrix képviselőt választotta meg. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
3. Előterjesztés a Közgyűlés 2020. évi munkatervéről (Az előterjesztést a Közgyűlés 

üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza)               
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

      Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
20/2019. (XI.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a Közgyűlés 2020. évi 
munkatervét kiegészítő javaslat nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0  tartózkodás 
0 nem 
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4. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről 
szóló törvény végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (Az 
előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza)               

                Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
                Közreműködik:   dr. Csillag Gábor jegyző 
 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
21/2019. (XI.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 2019. 
évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet, valamint a 
közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról 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 

 
5. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 

              Előterjesztő:   Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő elmondta, hogy több dolog is szerepel a jövőbeni 
terveik között, amihez segítséget szeretnének kérni elsősorban a Városgondnokságtól. 
 
A játszótérrel kapcsolatos igények az elsők között szerepelnek. Ide padokat szeretnének kérni, 
esetleg azok közül néhányat, melyeket a Fő utcáról szedtek be. Virágokat szeretnének ültetni, 
ezeket a Városgondnokságtól, illetve a helyi kertésztől szeretnék beszerezni. A játszótéren 2-3 
kukára lenne még szükség a meglévőkön kívül. 
A játszótérre vezető hídnál a két hídgyűrű elvált egymástól, balesetveszélyes, ha valaki pl. 
kerékpárral közlekedik vagy egy kisgyerek belelépne. Szükséges ennek megjavítása. 
Balesetveszélyes a játszóteret körülvevő járda is, nagyon rossz állapotú, szeretnék kérni ennek 
javítását is. 
 
Felújításra szorul a tűzrakóhely is, a fagy miatt tönkrementek a kövek, amikből készítették így 
jelenleg nem használható. 
 
Tudomása szerint folyamatosan vizsgálják a fákat, ezen a településrészen is vannak olyan öreg 
fák, melyeket meg kellene vizsgálni. Sok a letört, száraz faág, balesetveszélyesek. A kivágott 
fák helyére újakat lehetne ültetni, akár a program keretein belül is.  
 
A buszmegálló környékére virágládákat szeretnének kérni, ha van tartalék láda a Fő utcáról, 
ültetnének bele virágokat. Ezt a tavaszi nagytakarítás idejére tervezték. Akkor az emlékműnél is 
ültetnének virágokat. 
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Rónai Norbert a Városgondnokság képviselője elmondta, hogy a Fő utcai virágládák nagyon 
rossz állapotban vannak, azokat már nem lehet másra használni. Padok és néhány hinta van, 
esetleg ezeket lehetne ide kihelyezni. Egyéb játszóeszköz nincs. A Fő utcai padok itt 
elsüllyednének, csak pl. betonozott alapra lehetne tenni őket. 
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő a járdák, utak kapcsán elmondta, hogy a felső 
buszfordulónál van két útsüllyedés. Elterelő tábla található az út szélén, de tudomása szerint 
felújítási munkák még nem kezdődtek. 
 
Rónai Norbert a Városgondnokság képviselője elmondta, hogy a tervek szerint november 
közepéig kellett volna a javítást elvégezni és a rácsot elhelyezni, de a rács még nem készült el. 
Ha elkészül, elvégzik a munkát is, november végéig biztosan. 
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő elmondta, hogy az ellenkező irányban, a két árok 
mentén nagy a fű, gaz, ebben az évben nem kaszálták le. Azon a részen, ahol az új csapadékvíz 
elvezetés készült, kérik rendbe tenni, kitisztítani a területet, mert nagyon megerősödnek a 
fűfélék. 
A csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódóan mélyítették az árkokat vagy újakat csináltak, hogy a 
víz el tudjon folyni. A Fenyves utca 13. és 15. között van egy olyan szakasz, ahol 2-3 méter 
magas a partfal. Ez a partfal az árokásás során megindult kifelé, a járda is letörött. Kérik a 
javítás elvégzését itt is. 
 
A bekötő útról egy út vezet be a temetőhöz, ami köves. A növények teljesen elszaporodtak az út 
szélén, egy autó fér csak el az úton úgy, hogy ne karcolják meg az ágak. Kérik a 
Városgondnokságot, hogy az önkormányzati területet tisztítsák ki. 
 
A bekötő úton lévő kátyúkat kérik betemetni, mert veszélyesek. 
 
A Gyertyános előtt mélyítik az árkot. Ehhez kapcsolódóan a lakosság érdeklődött, hogy 
vizsgálják-e a fákat, nehogy az útra dőljenek. Lehet, hogy ez nem az önkormányzathoz tartozik, 
de nem tudják, ki az illetékes. 
 
A focipályával kapcsolatban jelezte, hogy néhány éve szó volt annak felújításáról. Tudomása 
szerint ez nem történt meg. Felszántották, de nem lett befüvesítve, jelenleg nem használható. 
 
Darabos Anita részönkormányzati képviselő elmondta, hogy a Galagonya utcában nehéz 
közlekedni, mert mindkét oldalról benőtték a bokrok, fák. Kérik ennek megtisztítását, mert két 
autó nem fér el. Az útburkolat egy részét javították. 
 
A Szalai István téren található játszótéren lévő szemetest nem ürítik. Kéri, hogy erre is 
találjanak megoldást az illetékesek. 
 
A buszmegállók, főleg a Gyertyánosi erdőnél lévők piszkosak, az oldalukon lévő üveget is le 
kellene tisztítani. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy az egyik lakostól kapott levelet 
az áramkimaradással kapcsolatban és arról, hogy a házuk előtt lévő villanyoszloppal valami 
probléma van. Az e-mailt továbbította Herczeg Attilának, a bejelentő választ vár kérdésére.  
 
Rónai Norbert a Városgondnokság képviselője elmondta, hogy ebben a kérdésben az E.ON az 
illetékes, valószínűleg a levél továbbításra került a szolgáltató felé. 
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Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy szombaton, november 23-án lesz 
egy rendezvényük a Lions Klub és a Szabadművészeti Társaság közreműködésével. Kiállítás 
megnyitóval kezdődik a rendezvény, majd közös programokat és zenélést terveznek. A 
gyerekprogramokhoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak.  
 
Darabos Anita részönkormányzati képviselő javasolta, hogy a Művelődési Házba 
vásároljanak egy szőnyeget és négy darab hősugárzót. A hideg időszakban a rendezvényeken 
fontos, hogy a gyerekek ne fázzanak meg.  
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy karácsonyi rendezvényt is 
szeretnének szervezni, hogy közösen készüljenek az ünnepre.  
Javasolta, hogy a szőnyeg, a hősugárzók és a karácsonyi rendezvény költségeire 70.000,-Ft 
támogatást biztosítson a részönkormányzat. 
 
22/2019. (XI.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
részönkormányzati keretéből 70.000,-Ft-ot biztosít szőnyeg és 4 db hősugárzó vásárlására, 
valamint a karácsonyi rendezvény költségeire, melyet kér az Együd Árpád Kulturális Központ 
számlájára utalni. 
 

Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. december 31.  
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

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

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


