
 

  
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2021. 
november 17. 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. 

 
9/2021. (XI.17.) 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 önkormányzatok 2021. évi költségvetésének I-III- negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 

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

2. Töröcskei Településrészi Önkormányzat 2021. szeptember 15. napján megtartott 
ülésén felmerült kérdésekkel kapcsolatban 
Előterjesztő:   Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 

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

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzatok 2021. évi költségvetésének I-III- negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
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A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
10/2021. (XI.17.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az önkormányzatok 
2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet 
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. Töröcskei Településrészi Önkormányzat 2021. szeptember 15. napján megtartott 

ülésén felmerült kérdésekkel kapcsolatban 
Előterjesztő:   Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 

 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok: bemutatta Sziberné Fehér Éva Kaposvári 
Humánszolgáltatási Gondnokság Igazgatóját, aki az Együd Árpád Kulturális Központ, aki a 
településrészen korábban végzett feladatait fogja ellátni. A Kaposvári Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft.(továbbiakban: KAVÜ)  részéről Dombos Borbála Reginát, aki az út- illetve a 
járdaburkolattal kapcsolatban tud tájékoztatást adni, illetve probléma esetén keresheti a 
részönkormányzat a későbbiekben. 
 
 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő: elmondta, a szeptember 15-i ülésen kérdésként 
merült fel a játszótéren lévő fák állapotának vizsgálata, mivel ott sok az elszáradt faág, ami 
balesetveszélyes. Szerették volna ha az új játékok kihelyezése előtt  eltávolítják a veszélyes 
faágakat. Továbbá mivel a játszótér körül nincs kerítés, szeretnék kérni legalább a játszótér 
járdaszakasza felőli részre sövénysor kihelyezését, a gyerekek biztonsága érdekében. A 
sövénysor kihelyezésének lehetőségével kapcsolatban kéri Dombos Borbála tájékoztatását. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a korábban említett piros bogyós bokor eltávolítása megtörtént. 
 
Dombos Borbála Regina KAVÜ munkatársa: elmondta, hogy a játszóterek kapcsán, 
rendelkező levélre van szükség az Önkormányzattól. Amennyiben forrással rendelkeznek a 
telepítésre vonatkozóan a KAVÜ a telepítést megvalósítja, az ütemezésről a későbbiekben lesz 
lehetőség egyeztetni. A fagyal sövény gyors növésű, a babér örökzöld növény. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok: elmondta, hogy a fák állapotának vizsgálata 
illetve a száraz ágak eltávolítása az elsődleges feladat. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a következő évi költségvetésbe kérte a játszótér előtti járda 
felújítását, mely a Műszak és Pályázati Iroda feladata lesz. A sportpályánál lévő híd javítása 
pályázat útján történik, mely folyamatban van. 
Harang u 3. számnál a templom fölött történt 2021. májusában egy csőtörés, mely az úttestre is 
hatással volt, amit  e-mailben is jelezett az illetékesek felé. Az úttest a csőtörés miatt javításra 
szorul, ezért kérte, hogy mielőbb gondoskodjanak a javításról. 
 
Bozsur-Szabó Bernadett pénzügyi ügyintéző: elmondta, hogy a kiviteli terv elkészítése 
folyamatban van, mely a költségvetés módosítás részét képezi. 
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Dombos Borbála Regina KAVÜ munkatársa: tájékoztatta a testületet, hogy jelezték a temetői 
út felújításának költsége kerüljön be a 2022. évi költségvetésbe. Bízik benne, hogy a 
költségvetés részét képezi a jövőben, mert a Temetkezési Vállalat is jelezte az úttal kapcsolatos 
problémákat. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok: elmondta, hogy a temetőnél, a kerítésen kívüli 
területen lévő parkoló kialakítása anno nagy anyagi ráfordítással járt, sokáig nagyon jól lehetett 
használni, de annak karbantartása az elmúlt 2 évben elmaradt, ezért kezdi elveszíteni a 
kialakított terület a funkcióját. Kéri a parkolóhely rendbetételét Dombos Borbálától. 
 
 
Darabos Anita részönkormányzati képviselő: elmondta, hogy a kertvárosban kátyúzás történt, 
azonban a javított úttest napi szinten probléma. A saját autóján emiatt 200e Ft kár keletkezett, az 
első kerék problémája miatt. Nem csak neki van problémája az úttal, sokan jelzik a 
részönkormányzati képviselők felé. Kártérítési igény is felmerült. 
- Jelezte korábban, hogy sok utcában nem lett befejezve az aszfaltozás, kéri, hogy fejezzék be az 
úttest javítását. Nagy esőzés esetén mély vájatot csinált a frissen elkészített úttesten, melyről 
fotók is készültek, képviselő részére küldte meg a lakosság. 
- A Pipitér utcában lévő szelektív szemétgyűjtőt nem ürítik 6 hónapja, kérte, hogy rendszeresen 
legyen ürítve. Sajnos már egyéb hulladékok is kerülnek a kukák mellé. Jelezte már többször a 
problémát, de nem jár sikerrel. 
- A lakosság felháborodása napi szintű a képviselők felé, mely kellemetlen számukra. Saját 
kezűleg is próbálták a képviselők szemetet uralni, azonban ez nem képviselői feladat. 
- Az úttal kapcsolatos panaszok is nyomasztóak a képviselők számára, ezért kéri mielőbbi 
javítást. Folyamatos a betelepülés, így az igény egyre növekvő lesz a rendezett úttest iránt. 
 
 

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

 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő: elmondta, hogy két eseményen vannak túl a 
bográcsozáson és a halloween party, ami nagyon jól sikerült.  
Ebben az évben szeretnének egy adventi játszóházat csinálni,  melynek költsége várhatóan 100e 
Ft lesz. A rendezvény várhatóan 2021. december 11-én kerül megrendezésre a faluházban. 
 
 
Bozsur-Szabó Bernadett pénzügyi ügyintéző: elmondta, hogy a jelenlegi költségvetésük 
szerint 1011e Ft -tal gazdálkodhat a részönkormányzat. A Töröcskei falunap rendezvény 
költségeire 698e Ft-ot használnak fel a részönkormányzat keret terhére. 
 
 
11/2021. (XI.17.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata, úgy határozott, hogy a 
Töröcskei Településrész falunap rendezvény költségeire 698 e Ft-ot biztosít a 2021. évi  
részönkormányzati keret terhére. 

 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea  elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta   igazgató 
Határidő: 2021. november 30. 
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Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
12/2021. (XI.17.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata, úgy határozott, hogy a 
Töröcskei Településrész adventi játszóház rendezvény költségeire 100 e Ft-ot biztosít a 2021. 
évi  részönkormányzati keret terhére. 

 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea  elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta   igazgató 
Határidő: 2021. 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 
 


