
  
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2020. 
február 19. 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. 

 
5/2020. (II.19.) 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 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 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv 

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

 
Ráczné Varga Mária irodavezető: Elmondta, hogy február 28-ig visszamenőleges hatállyal 
módosítani a költségvetést és rendezték az előirányzatokat. 
 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
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6/2020. (II.19.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2019. 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 
 
Darabos Anita részönkormányzati képviselő javasolta, hogy a Családi Nap időpontját meg 
kellene határozni. 
 
Szabóné Erőss Ágnes részönkormányzati képviselő kérdezte, hogy a temetői út javítása 
befejeződött-e. A kátyúk nincsenek betemetve.  
 
Bodó Attila a Városgondnokság képviselője nem tudott a kérdésre válaszolni, de utánanéz és 
ezt követően ad tájékoztatást. 
 
Szabóné Erőss Ágnes részönkormányzati képviselő véleménye szerint a kavicsos szórás 
gyorsan eltűnik, megkérdezte nincs-e más megoldás. 
 
Bodó Attila a Városgondnokság képviselője elmondta, hogy ha van forrás, akkor minden 
megoldható. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy a parkoló kialakítása sem történt 
meg.  
Jelezte továbbá, hogy sok a kóbor kutya Töröcske és a kertváros területén, valamint a Cseri 
dűlőben és a Gesztenye utca környékén. 
 
Bodó Attila a Városgondnokság képviselője elmondta, hogy tavaly a közterület-felügyelet 
munkatársai és a gyepmester együtt mentek ki, próbálnak segíteni, de ez sajnos visszatérő 
probléma. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy a híd a játszótér mellett rossz 
állapotban van, felújítására a szakemberek szerint is szükség van. Kérik a Műszaki és Pályázati 
Igazgatóságot, hogy a munkálatokat végezzék el. 
 
7/2020. (II.19.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata tájékoztatást kér a 
játszótér melletti híd felújításáról, illetve kéri a felújítási munkák mielőbbi elvégzését. 
 

Szavazati arány: 4 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 
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Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy Herczeg Attilával, a 
Városgondnokság vezetőjével bejárást tartottak Töröcskén. Ekkor merült fel, hogy a Fenyves 
utca végén a bal oldali árkot bele kell vezetni a patakba, ezzel Herczeg Attila is egyetértett. 
Másik probléma, hogy a buszfordulóból a kiszedett hordalékot el kell vinni. Ezen ügyekben 
kéret a Városgondnokság segítségét. 
 
Darabos Anita részönkormányzati képviselő jelezte, hogy a vállalkozó a buszmegállók 
fertőtlenítését csak belülről végezte el, erre kívülről is szükség lenne. 
 
Szabóné Erőss Ágnes részönkormányzati képviselő jelezte, hogy a játszótér melletti híd alatt 
sok a falevél, kérik ennek elszállítását.  
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok véleménye szerint nagytakarításra lenne szükség, 
hogy tavaszra rendezett legyen a terület. 
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő elmondta, hogy a fák bevizsgálására is szükség 
lenne. Ismételten jelezte, hogy a játszótéren a színpadon van egy kapcsolószekrény, ennek a 
zárja tönkrement, balesetveszélyes. Ismételten kérik ennek átvizsgálását, javítását. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok tájékoztatást kér a Vagyongazdálkodási Irodától 
arra vonatkozóan, hogy Töröcskén és a kertvárosban melyek az önkormányzati területek. 
 
Elmondta, hogy Húsvéti Játszóházat szerveznek a gyerekeknek, kérte a részönkormányzati 
keretből 25.000,-Ft biztosítását Húsvéti Játszóház és kézműves foglalkozás rendezvényre, 
valamint vendéglátás költségeire, melyet kért az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára 
utalni. 
 
8/2020. (II.19.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
részönkormányzati keretéből 25.000,-Ft-ot Húsvéti Játszóház és kézműves foglalkozás 
rendezvényre, valamint vendéglátás költségeire biztosít, melyet kér az Együd Árpád Kulturális 
Központ számlájára utalni. 

 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2020. március 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 
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