
  
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2021. 
június 15. napján a Kaposvári Polgármesteri Hivatal régi épület I. emelet T/103. számú Siposs 
Géza tárgyalójában 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. 

 
1/2021. (VI.15.) 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 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról  
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Előterjesztés Kaposvár kulturális-közművelődési intézményhálózatának 
átalakításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi 
Önkormányzatának 2021. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
Közreműködik: dr. Törzsökné Csap Klaudia titkár 
 

4. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
         Előterjesztő:   Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. 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, hozzászólás nem volt. 
 
2/2021. (VI.15.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az 
önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatokat, valamint a rendelet tervezetet és elfogadásra javasolta 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 Kaposvár kulturális-közművelődési intézményhálózatának átalakításáról 

(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

      Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Együd Árpád 
Kulturális Központ beolvad a Csiky Gergely Színház felügyelete alá. El fognak köszönni 
Karpov Andrástól, a Töröcskei Közösségi Ház vezetőjétől és a továbbiakban Csongrádi Adrienn 
fogja ellátni az irányítási feladatokat.  
 
Karpov András a Töröcskei Közösségi Ház vezetője érdeklődött, hogy az átszervezés milyen 
mértékben érinti az ott dolgozó takarító további foglalkoztatását, aki nyugdíjasként dolgozik. 
 
Bozsur-Szabó Bernadett gazdasági ügyintéző azt a tájékoztatást adta, hogy várhatóan nem 
lesz probléma a dolgozó továbbfoglalkoztatásával, de ennek részletei még egyeztetés alatt 
állnak. 
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő egyeztette Karpov Andrással, hogy az eszköz- és 
pénzügyi elszámolást az átszervezés előtt el kell végezni.  
 
3/2021. (VI.15.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
Kaposvár kulturális-közművelődési intézményhálózatának átalakításáról szóló előterjesztést és 
elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek. 

 
Szavazati arány:  4 igen 

0  tartózkodás 
0 nem 
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3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi 
Önkormányzatának 2021. évi munkatervéről  
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 
Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
Közreműködik:  dr. Törzsökné Csap Klaudia titkár 

 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
4/2021. (VI.15.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a településrészi 
önkormányzat 2021. évi munkatervét elfogadta. 
 
 
Felelős:   Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
Közreműködő:  dr. Törzsökné Csap Klaudia titkár 
Határidő:   közlés (azonnal) 

 
Szavazati arány:  4 igen 

0 tartózkodás 
    0 nem 

 
4. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
       Előterjesztő:   Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy a Fenyves utca járdáját pályázat 
útján fogják felújítani. Jelezte, hogy egyeztetett Lukács Tiborral a Kaposvári Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. munkatársával, akitől az a tájékoztatást kapta, hogy a játszótér kb. 1 hónapon 
belül elkészül, valamint az árok tisztítása is folyamatban van. A kórháznál is készül a terület 
rendbetétele, illetve kérte a tóhoz vezető földes út kitisztítását, gyommentesítését.  
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő elmondta, hogy egyeztetett Bodó Attilával a 
Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkatársával a buszmegálló rendbetétele 
ügyében.  
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő jelezte, hogy sok gazda kérte a szántóföldekhez 
vezető földes utak rendbetételét. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok írásban tájékoztatta dr. Csillag Gábor jegyző urat 
a földtulajdonosok kéréséről melyre még nem kapott választ. Javasolta, hogy a SEFAG Zrt-vel 
kellene tárgyalni az út használhatósága ügyében. 
 
Bozsur-Szabó Bernadett gazdasági ügyintéző a részönkormányzat költségvetési elszámolása 
kapcsán elmondta, hogy a Töröcskei Településrészi Önkormányzat 4/2020. (I.22.) határozata 
alapján a farsangi rendezvény költségeire biztosított 15.000,-Ft-os támogatásból 6.648,-Ft-ról 
nem történt meg az elszámolás, valamint a 8/2020. (II.19.) határozata alapján a Húsvéti 
Játszóház és kézműves foglalkozás rendezvényre, valamint vendéglátás költségeire biztosított 
25.000,-Ft elszámolása sem történt meg. 
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő javasolta, hogy mivel a járványhelyzetre való 
tekintettel elmaradt a program, illetve a farsangi rendezvényre nem lett felhasználva a teljes 
támogatás, az erre szánt összegek kerüljenek vissza a részönkormányzat költségvetési keretébe.  
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5/2021. (VI.15.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 

a 2020-as farsangi rendezvény költségeire biztosított, 4/2020. (I.22.) határozattal elfogadott, 
és az Együd Árpád Kulturális Központ számlájára utalt 15.000,-Ft-ból az el nem számolt 
6.648,-Ft kerüljön vissza a Töröcskei Településrészi Önkormányzat költségvetési keretébe. 
Felhívja a Támogatott figyelmét, hogy a maradvány támogatási összeget utalja vissza a 
részönkormányzat keretébe. 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
mivel a járványhelyzetre való tekintettel elmaradt a 2020-ra tervezett Húsvéti Játszóház és 
kézműves foglalkozás rendezvénye, így a 8/2020. (II.19.) határozattal elfogadott, és az Együd 
Árpád Kulturális Központ számlájára utalt 25.000,-Ft kerüljön vissza a Töröcskei 
Településrészi Önkormányzat költségvetési keretébe.  
Felhívja a Támogatott figyelmét, hogy a támogatási összeget utalja vissza a 
részönkormányzat keretébe. 

 
Felelős:   Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik:  Szalai Lilla Együd Árpád Kulturális Központ igazgató 
    Balogh Beáta igazgató 
Határidő:   2021. június 30. 
 
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       Tóth Beatrix 
 tanácsnok      jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


