
  
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2022. 
február 16. 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, meghívott vendégeket 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. 
 

 
6/2022. (II.16.) 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 2021. 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 2021. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv 

tartalmazza.) 
     Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
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Bozsur- Szabó Bernadett pénzügyi ügyintéző: elmondta, hogy a módosítás tartalmazza az 
utolsó negyedéves teljesítése miatt szükséges költségvetés korrigálást, továbbá a központi 
intézkedéseket, valamint a testület döntéseinek megfelelő átvezetéseket.  
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok: javasolta az előterjesztés és a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
7/2022. (II.16.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2021. 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 
 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok felkérte a képviselő tagokat, hogy  terjesszék elő 
a felmerült kérdéseket, problémákat. 
 
Tóth Beatrix képviselő: elmondta, hogy a Töröcskei Közösségi Házban lévő orvosi rendelő 
kihasználatlan, az orvos nem jelenik meg a kiírt rendelési időben, telefonon sem lehet elérni. A 
rendelő nincs takarítva, orvosi eszközök, illetve betegadatok nincsenek az irodába, üresen áll. 
Szeretnék használni a rendelőnek szánt irodát, rendezvényeknél öltöznek illetve egyéb célokra 
is. Kérte a tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnák használni az orvosi rendelőnek 
szánt irodát, akár önállóan, akár közösen az orvossal. 
 
Sziberné Fehér Éva Humánszolgáltatási Gondnokság Igazgatója: elmondta, hogy a népjóléti 
referenssel két alkalommal is ellenőrizték az orvost rendelési időben, de nem volt elérhető a 
helyszínen. A probléma megoldására törekednek. Tájékoztatta a testületet, hogy lehetőségük van 
jelezni a problémát a Polgármester úrnak. 
 
Darabos Anita részönkormányzati képviselő kérte, hogy a kiírt rendelési időben a Töröcskei 
orvosi rendelőben álljon rendelkezésre az orvos. Javasolta a szükséges intézkedés megtételét, 
amennyiben továbbra is ellátatlan marad emiatt a terület. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok: elmondta, hogy felkeresi a Polgármester urat az 
orvosi rendelő kihasználásával, illetve az orvosi ellátás hiányával kapcsolatban. 
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Darabos Anita részönkormányzati képviselő: elmondta, hogy továbbra is fennáll az utak 
kutyázásának problémája. Kérte az utak javításával kapcsolatos írásos tájékoztatást. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok: elmondta, hogy a Kaposvári Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft.- nél vezetőváltás történt. 
 
-Elmondta, továbbá, hogy 2022. február 19-én lesz a farsangi rendezvény a Közösségi Házban, 
különböző játékok lesznek és farsangi fánkot sütnek a vendégek részére. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a részönkormányzat elnöke az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
  
 
 
 
 Czimmermanné Németh Andrea       Darabos Anita 
 tanácsnok      jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


