
  
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2021. 
szeptember 15. 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. 
 
Nagy Attila tanácsnok köszöntötte a részönkormányzati ülésen megjelent tagokat és a hivatal 
munkatársait, valamint az ülésen részvevő helyi lakost, továbbá az Együd Árpád Kulturális 
Központ munkatársát. Elmondta, hogy Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok a betegsége 
miatt bízta meg az ülés levezetésével. 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. 

 
6/2021. (IX.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 költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról  
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. évi munkatervéhez 
Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 

 
3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 

         Előterjesztő:   Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról  

      Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
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Nagy Attila tanácsnok: kérdezte, hogy van e az előterjesztéshez kiegészítés az előterjesztők 
részéről. 
 
Bozsur-Szabó Bernadett gazdasági ügyintéző: elmondta, hogy a költségvetés módosítása az 
utcatáblák karbantartását és a játszótér felújítását tartalmazza.   
 
Darabos Anita részönkormányzati képviselő: elmondta, hogy több alkalommal kérték a 
töröcskei városrész mellékútjainak felújítását, melyre nem kaptak választ, ezért kérdezte, hogy a 
költségvetés módosítása tartalmazza e ennek a költségét. 
 
Bozsur-Szabó Bernadett gazdasági ügyintéző: elmondta, hogy a mellékutak karbantartási 
költségét nem tartalmazza a költségvetés módosítása. 
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő: elmondta, hogy a Fenyves utca 3-16. számig az 
ingatlanok előtt feltörték a járdát. Kérdezte, hogy ez felújítási a költség ebben a költségvetés 
módosításában benne van e. Tájékoztatást kért -emailben- a Műszaki és Pályázati Irodától, hogy 
melyik vállalkozó végzi a kivitelezést, mekkora járdaszakaszra terjed ki, de nem kapott választ a 
megkeresésére. Ismételten kéri, hogy tájékoztassák a járda felújítással kapcsolatban.  
 
Bozsur-Szabó Bernadett gazdasági ügyintéző: elmondta, hogy a járda javítási költségét nem 
tartalmazza a jelen költségvetési módosítás. 
 
A jelenlévők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Nagy Attila tanácsnok: megállapítja, hogy egyéb kérdés és hozzászólás nem volt, ezért 
elfogadásra javasolta az első napirendi pontot a határozati javaslatokkal együtt. 
 
 
7/2021. (IX.15.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az 
önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és költségvetési rendelet  
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 
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2. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. évi munkatervéhez 
Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
Nagy Attila tanácsnok: kérdezte a képviselő tagokat, hogy van e javaslatuk a napirendi ponttal 
kapcsolatban. 
 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás és javaslat nem volt.  
 
 
8/2021. (IX.15.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzatának nincs javaslata a 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. évi munkatervéhez. 
 
 
Szavazati arány:  4 igen 

0  tartózkodás 
0 nem 

 
 
 

3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
         Előterjesztő:   Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
 

Nagy Attila tanácsnok: tájékoztatta a képviselő tagokat, hogy a játszótér felújítása várható, 
mely örvendetes. 
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő: elmondta, hogy az Együd Árpád Kulturális 
Központot érintő változások miatt a helyi közösségi házzal kapcsolatos gyakorlati kérdések is 
felmerülnek, például bérléssel kapcsolatos teendők, karbantartás, üzemeltetéssel kapcsolatos 
feladatok. Elmondta, hogy kevés az információ ezzel kapcsolatban.  
 
Nagy Attila tanácsnok: tájékoztatta a képviselő tagokat, hogy 2021. szeptember 17-én 
megbeszélés lesz a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalban az Együd Árpád 
Kulturális Központot érintő változásokkal kapcsolatban. Azt követően jobban tudnak tervezni a 
jövőt illetően. 
 
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő: Dombos Borbála Regina a Kaposvári 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kertészeti csoportvezető segítségét kérte több alkalommal, a 
játszótér parkosítással kapcsolatban, hogy milyen növényeket vegyenek, illetve a fák 
vizsgálatában, a  fásszárú növények száraz állapota miatt. A korábbi megkeresésre nem kapott 
választ, ezért kéri ismét a tájékoztatást. Jobb lett volna ha a játszótér felújítása előtt megtörténik 
az átvizsgálás, esetleges eltávolítás. Szeretne választ kapni, hogy az „ültessünk 6000 fát” 
program keretében kaphat e a Töröcskei részönkormányzat pár darab növényt a játszótérre. 
Továbbá szeretne tájékoztatást kapni, hogy a játszótéren lévő rossz állapotú tűzrakóhely 
felújítását elvégzi e a Polgármesteri Hivatal vagy a Részönkormányzat feladata. Számlázással 
kapcsolatban is szeretne tájékoztatást kapni, akkor ha a részönkormányzat végezteti a 
tűzrakóhely felújítását.  A játszótér körüli járda betonlapjai nagymértékben romlottak, 
felnyomták a fák gyökerei, szeretné tudni várható e, hogy bekerül a költségvetésbe ez a javítási 
költség, illetve ennek a felújítására sor kerül el a közeljövőben. A játszótérre bevezető út 
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hídgyűrűje megnyílt, van olyan része a gyűrűnek ahova beszorulhat egy kisebb gyermek lába. 
Ezt is jelezték korábban, melyre választ nem kaptak ezidáig, de szeretne választ kapni. 
 
A játszótéren van egy piros bogyós termésű fa, melyet szeretnék ha eltávolítanának, mert attól 
tartanak, hogy a fa piros bogyói vonzó lehet az ott játszó gyerekek számára. Kérték már több 
alkalommal, hogy vizsgálják meg és vágják ki, ezt a növényt. 
 
Darabos Anita részönkormányzati képviselő: a kertvárosban történő úttest javítása során több 
utcában nem készült el a záró szürke réteg felvitele, ezért kéri, hogy mielőbb készüljön el a 
záróréteg felvitele. Sok jelzés érkezett a lakosság részéről azzal kapcsolatban, hogy felveri az 
úttesten lévő fehér színű lisztes állagú port az autó kereke, problémát okoz a településrészen 
lakók részére. 
 
Mikola Annamária helyi lakos: elmondta, hogy a kertváros legszélső házában laknak s az 
előttünk lévő lakók házai előtti a kerítés omladozik, ezért több kutya járkál az utcán szabadon, 
őrizetlenük, melyek a 14 éves fiát és motorral járó férjét megtámadják. Jelezték a Polgármesteri 
Hivatal felé, akkor amikor a közterület felügyelet kijött, akkor bezárták a kutyákat. Azonban 
azóta is sajnos többször előfordul, hogy az utcán vannak a kutyák ezért kéri, hogy ha lehet 
rendszeres ellenőrzés legyen a Galagonya utcában. Tartanak egy esetleges kutyatámadástól. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a részönkormányzati ülésének levezetésével megbízott 
képviselő az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
  
 
 
 
 Czimmermanné Németh Andrea       Tóth Beatrix 
 tanácsnok      jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


