
  
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2020. 
január 22. 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. 

 
1/2020. (I.22.) 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 Önkormányzatának 2020. évi 
költségvetéséről 

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

2. Előterjesztés a Töröcskei Településrészi Önkormányzat 2020. évi munkatervéről 
Előterjesztő:   Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 

         Közreműködik:   Lévainé Flórián Marianna titkár 
 

3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
         Előterjesztő:   Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi 

költségvetéséről (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
     Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 
Ráczné Varga Mária irodavezető: Elmondta, hogy a Töröcskei Településrészi Önkormányzat 
éves kerete változatlan az előző évihez képest. Egy biztonságos költségvetésről van szó, 
tartalékot is képeztek bizonyos felújításokra. 
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A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
2/2020. (I.22.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata megtárgyalta Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatokat, valamint a rendelet-tervezetet 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. Előterjesztés a Töröcskei Településrészi Önkormányzat 2020. évi munkatervéről (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. 
 
3/2020. (I.22.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a településrészi 
önkormányzat 2020. évi munkatervét elfogadta. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
Közreműködő: Lévainé Flórián Marianna titkár 
Határidő:  közlés (azonnal) 

 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
       Előterjesztő:   Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy 2020. február 15-én szervezik a 
Farsangot. Kézműves foglalkozásokat, hagyományőrző programokat szerveznek a gyerekeknek. 
Javasolta, hogy a farsangi rendezvény költségeire 15.000,-Ft támogatást biztosítson a 
részönkormányzat. 
 
4/2020. (I.22.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
részönkormányzati keretéből 15.000,-Ft-ot biztosít a farsangi rendezvény költségeire, melyet kér 
az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalni. 
 

Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2020. február 29.  
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Szavazati arány: 4 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

 
Darabos Anita részönkormányzati képviselő elmondta, hogy a temetőhöz bevezető út nagyon 
rossz állapotban van. 
 
Rónai Norbert a Városgondnokság képviselője elmondta, hogy már megkezdték az út 
javítását, a hónap végéig elkészül. A partoldal rendbe tétele nagyobb munkát jelent, ehhez gépek 
szükségesek. 
A korábbi jegyzőkönyvhöz kapcsolódóan kérte, hogy határozzák meg, hogy a Galagonya 
utcában, valamint a temetőnél pontosan hol kell nyírni a fákat. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok jelezte, hogy a Művelődési Háznál található híd 
is felújításra szorul, a régi és a nagy autók számára veszélyes. Tudomása szerint ez nem szerepel 
a költségvetésben.  A Gazdasági Igazgatóságtól tájékoztatást kér erre vonatkozóan. 
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő elmondta, hogy a játszótérnél lévő 
színpadvilágítás kapcsolódoboza, kapcsolószekrény kinyílik, a gyerekek számára 
balesetveszélyes. Kérik ennek átvizsgálását, javítását. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok jelezte, hogy a temető felé vezető úton szükséges 
a fűnyírás. Tudomása szerint ez önkormányzati terület, de nincs közfoglalkozatott, így a munkát 
nem végzi el senki. 
Megköszönte a Télapó ünnepség szervezését, véleménye szerint jó program volt. Sajnos a kért 
szórólapokat nem biztosították részükre, a jövőt illetően kérte az Együd Árpád Művelődési 
Központ együttműködését és segítségét.  
 
Karpov András az Együd Árpád Művelődési Központ munkatársa elmondta, hogy jobban 
figyelnek majd a jövőben és segítségükre lesznek. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok javasolta, hogy már most beszéljenek az 
augusztusi falunapról. Véleménye szerint a fiatalokat kell megcélozni, velük kell jó kapcsolatot 
kialakítani. Az Együd Árpád Művelődési Központtal együttműködve szerveznék a programokat. 
Tartalmas, érdekes programokat szeretnének. 
 
Darabos Anita részönkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint érdemes 
lenne egyeztetni a Tájfutó Szövetséggel, illetve a Zöldpont Egyesülettel. Egyetért azzal, hogy 
idejében el kell kezdeni a szervezést. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a részönkormányzat elnöke az ülést bezárta. 
 

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


