
 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2022. 
április 20. 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 azzal, hogy a testület vegye fel 
napirendjére a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása című napirendi pontot. 
 
 
8/2022. (IV.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata felvette az ülés 
meghívóban kiküldött napirendjére a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása című napirendi 
pontot. 

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 

 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Napirend: 
 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása (szóbeli) 
Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 

2. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2021. évi 
pénzmaradvány megállapításáról 
       Előterjesztő:           Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
      Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző  
 

4. Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
Előterjesztő:      Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
 
1. Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása (szóbeli) 

Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy Darabos Anita képviselő 
lemondott a részönkormányzati tisztségéről, ezért javasolta, hogy a testület válasszon 
jegyzőkönyv-hitelesítőket. A településrészi önkormányzati jegyzőkönyvek aláírására 
Tóth Beatrix, távolléte esetén helyette Szabóné Erőss Ágnes részönkormányzati 
képviselő megválasztását javasolta. A javaslattal nevezettek egyetértettek, elfogadták a 
felkérést. 

  
 

9/2022. (IV.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a településrészi 
önkormányzati jegyzőkönyvek aláírására Tóth Beatrix, távolléte esetén helyette Szabóné 
Erőss Ágnes részönkormányzati képviselőt megválasztotta.  
 

Szavazati arány: 4 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
2. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2021. évi 

pénzmaradvány megállapításáról (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült 

jegyzőkönyv tartalmazza.)  
  

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

A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
10/2022. (IV.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokat és a rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

Szavazati arány a határozati javaslatokra:  4 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

 
3. Előterjesztés az önkormányzat 2022. 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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A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
11/2022. (IV.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 
2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
határozati javaslatokat és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

Szavazati arány a határozati javaslatokra:  4 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

 

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

 

 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy előreláthatóan májusban lesz a 
gyermeknapi rendezvény, melynek várható költsége 50.000,-Ft lesz. A szervezők a 
későbbiekben tájékoztatják a lakosságot a részletes programról. 
 
12/2022. (IV.20.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata, úgy határozott, hogy 
a 2022. évi részönkormányzati keretből 50.000,- Ft-ot gyermeknapi rendezvény költségeire 
biztosít, melyet kér a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság számlájára átutalni. 
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
Közreműködő: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2022. május 15. 

 
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 
 


