
  
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2022. 
január 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. 

 
1/2022. (I.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 Önkormányzatának 2022. évi 

költségvetéséről      
       Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi 

Önkormányzatának 2022. évi munkatervéről      
       Előterjesztő: Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
       Közreműködik:   dr. Törzsökné Csap Klaudia titkár 

 
3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 

Előterjesztő:     Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetéséről 

      (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.)   
       Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy az idei év költségvetése részletes 
és reális. A 2022. évi költségvetés tartalmaz út, járda javítások tervezett költségét is, mellyel 
kapcsolatban kérte a játszótér melletti út és a híd rendbetételét illetve javítását. Sok TOP-os 
pályázat van folyamatban. Minden feladatra keretösszeg került meghatározásra.  
 
Nagy Attila tanácsnok kérdésként vetette fel, hogy a Töröcskei Településrészi Közösségi 
Házban hogy tervezik a programok megvalósítását ebben az évben? 
 
Sziberné Fehér Éva Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság igazgatója elmondta, hogy 
a Közösségi terek rendezvényei magán és közösségi rendezvények formájában valósulhatnak 
meg a későbbiekben is. Január-február hónapokban nem javasolja a nagyobb rendezvényeket 
tekintettel járványhelyzetre.  Kisebb rendezvény megtartását tartja elképzelhetőnek, a megfelelő 
óvintézkedések betartása mellett.  
Minden érintett épületet körbe szeretnének járni, hogy az igényeket felmérve segítsék a település 
rendezvényeit szakmai anyagokkal, eszközvásárlással. Karbantartást és eszközvásárlást is 
terveztek erre az évre. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok: kérte, hogy a településrészi ülésekre 
vonatkozóan e-mailben kapjon meghívót Sziberné Fehér Éva Kaposvári Humánszolgáltatási 
Gondnokság igazgatója is. 
Elmondta, hogy a kertváros is a Töröcskei Településrészhez tartozik, sok fiatal nagycsaládos 
költözött a városrészbe, ezért a rendezvényeket is ehhez igazodva kellene szervezni a jövőben. 
Részletes írásbeli tájékoztatást szeretne kapni a KMJV Polgármesteri Hivatal Gazdasági 
Igazgatóságtól arra vonatkozóan, hogy a Töröcskei Településrész tervezett éves költségvetése 
mi alapján történik, miket vesznek figyelembe a tervezés során, milyen feladatokra kaphatnak 
támogatást. 
 
A jelenlévők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. Czimmermanné Németh Andrea 
tanácsnok javasolta a napirendi pont elfogadását. 
 
2/2022. (I.19.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata megtárgyalta Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. 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 
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2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi 
Önkormányzatának 2022. évi munkatervéről   

    (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékleteként csatolva.)   

       Előterjesztő: Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
       Közreműködik:   dr. Törzsökné Csap Klaudia titkár 
 

A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 

3/2022. (I.19.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a településrészi 
önkormányzat 2022. 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 

 
3. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 

Előterjesztő:     Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
 
Darabos Anita képviselő: elmondta, hogy vasárnaponként is folyamatos a -például a fűnyíró, 
illetve betonkeverőgép általi – zajkeltés, ami zavarja a lakókat. Úgy tudja nincs 
csendháborítással kapcsolatos szabály, melyet a településrészen is alkalmazni lehetne. 
 
dr. Kocsis Georgina törvényességi referens: elmondta, hogy a fenti témával kapcsolatos 
rendeletmódosításra vonatkozó igényt dr. Csillag Gábor jegyző úr részére lehet írásban jelzni. A 
jelzés megtehető közérdekű bejelentés formájában is, amennyiben közösségi érdeket szolgál az 
igény. 
 
Tóth Beatrix képviselő: elmondta, hogy a 67-es úttól Töröcskéig vezető út felújítása 
megtörtént, azonban a javítást követő két hét múlva a kátyúk ismét megjelentek. Kérte az 
úthibák újabb javítását.  
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok: elmondta, hogy a lakosság jelezte részére a 
temető belső területén lévő, hátsó sírok melletti út járhatatlanságát. Kérte, hogy a KMJV 
Polgármesteri Hivatala továbbítsa az úttal kapcsolatos észrevételt a Somogy Temetkezési Kft. 
felé. 
 
Elmondta, hogy az idei év első rendezvénye a farsangi rendezvény lesz. Hagyományőrző 
programokat szerveznek a településrész lakossága részére, melyre várhatóan 2022. február 19-
én kerül sor a Töröcskei Közösségi Házban. Javasolta, hogy a rendezvény költségeire 94.000,-Ft 
támogatást biztosítson a részönkormányzat. 
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Bozsur- Szabó Bernadett gazdasági ügyintéző: elmondta, hogy a 2021. évről 213 e Ft 
pénzmaradvány maradt. A 2022. évi Töröcskei Településrészi költségvetési keret összege: 391 e 
Ft.  
 
Sziberné Fehér Éva Kaposvár Humánszolgáltatási Gondnokság igazgatója: elmondta, a 
2021. évi adventi játszóház tervezett 100.000,- Ft kiadásból 14.000,-Ft-ot nem használtak fel. A 
farsangi rendezvény kiadása a tervezett programokat figyelembevéve várhatóan 94 e Ft lesz. 
 
4/2022. (I.19.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata, akként határozott, hogy 
a 12/2021.(XI.17.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a Töröcskei Településrész 2021. 
évi részönkormányzati keret terhére, az adventi játszóház rendezvény költségeire biztosított,  
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére utalt támogatás összege 100 e Ft-ról 86 e 
Ft-ra változik.   
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság számlájára utalt, de el nem számolt 14.000,-Ft 
összegű támogatás kerüljön vissza a Töröcskei Településrészi Önkormányzat költségvetési 
keretébe. Felhívja a Támogatott figyelmét, hogy a maradvány támogatási összeget utalja 
vissza a részönkormányzat keretébe. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
Közreműködő: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2022. február 28. 

 
Szavazati arány: 4 igen 
                                   0 tartózkodás 

0 nem 
 
5/2022. (I.19.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata, úgy határozott, hogy a 
2021. évi részönkormányzati keretből 94.000,- Ft-ot farsang rendezvény költségeire biztosít, 
melyet kér a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság számlájára átutalni. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
Közreműködő: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2022. április 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       Darabos Anita 
 tanácsnok      jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


