
 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2022. 
június 08. 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. Köszöntötte és bemutatta Jandzsó Jenőt a Töröcskei Részönkormányzat 
új képviselőjét. 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.  
 
 
13/2022. (VI.08.) 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 2022. 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 az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról  

(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.)  
 
      Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:    dr. Csillag Gábor jegyző  

 
Nagy Attila tanácsnok ismertette az előterjesztést. A jelenlévők részéről kérdés nem 
volt, hozzászólás nem volt. 
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14/2022. (VI.08.) 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 

 
 

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

 

 
Tóth Beatrix képviselő: elmondta, hogy levélben, telefonon és e-mailben is megkereste a 
Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t, de a megkeresésekre semmilyen választ nem 
kapott. A telefonon történő egyeztetés lehetetlen, mert nem veszik fel a telefont. Korábbi 
ülésen ígéretet kapott a Településrészi Önkormányzat arra, hogy a közterületen megvalósul a 
tavaszi időszakban a sövénytelepítés, de ezzel kapcsolatosan sem tudja elérni az illetékes 
ügyintézőt. A településrész teljesen gondozatlan, a zöld növényzet kaszálását nem végzik az 
illetékesek. A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság munkatársa vágatta le a füvet, 
melyet megköszöntek. A lakók napi szinten jelzik a képviselők felé a településrész 
gondozatlanságával kapcsolatos problémákat. Kérte a Kaposvári Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft.-t, hogy végezze el a feladatait.  
 
Nagy Attila tanácsnok: Tóth Beatrix képviselő felvetéseire reagálva elmondta, hogy a 
Településrendezéssel kapcsolatos kéréseket a KMJV Műszaki, Pályázati és 
Környezetfejlesztési Igazgatósághoz kell írásban benyújtani, akik továbbítják a Kaposvári 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. felé.  
 
Tóth Beatrix képviselő: megköszönte a tanácsnok javaslatát. Elmondta, hogy a 
célgazdsághoz vezető út szélén akkora a növényzet, hogy rádől az útra, mely akadályozza az 
átmenő forgalmat. Szeretné ha a tulajdonos fel lenne szólítva a terület rendebtételével 
kapcsolatban. 
 
Nagy Attila tanácsnok: elmondta, hogy a Közterület-felügyeletnek kell bejelenteni a 
problémát, akik megvizsgálják a bejelentést és az eredmény függvényében teszik meg a 
szüksége intézkedést.   
 
Tóth Beatrix képviselő: elmondta, hogy 2022. szeptemberére tervezik a Töröcskei 
Településrész falunapi rendezvényt, melynek várható költsége 250.000 -Ft lesz, amit a 2022. 
évi részönkormányzat keret terhére biztosítanak. 
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15/2022. (VI.08.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata, úgy határozott, hogy 
a Töröcskei Településrész falunap rendezvény költségeire a Kaposvári Humánszolgáltatási 
Gondnokság részére utalva 250e Ft-ot biztosít a 2022. évi részönkormányzati keret terhére.  
 
Felelős:  Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 
Közreműködő: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2022. június 30. 

 
Szavazati arány: 4 igen 
                                   0 tartózkodás 

0 nem 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a részönkormányzat tanácsnoka az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
  
 
 
 
 Nagy Attila Tóth Beatrix 
 tanácsnok képviselő  
  jegyzőkönyv-hitelesítő 
   
 


