
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TÖRÖCSKEI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata 2020. 
szeptember 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 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. 
 
A településrészi önkormányzat tagjai a napirendet 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatták és az alábbi határozatot hozták: 
 
9/2020. (IX. 16.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az ülés 
meghívóban jelzett napirendjét elfogadta. 

 
Napirend: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
2. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. évi munkatervéhez (szóbeli) 
 Előterjesztő: Czimmermanné Németh Andrea elnök 
 Közreműködik: dr. Gróf Regina titkár 
 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók (szóbeli) 
 Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

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

Ráczné Varga Mária irodavezető elmondta, hogy minden évben szeptemberben tárgyalja a 
Közgyűlés a költségvetési rendelet módosítását. A bevételeknél még nagy a bizonytalanság, 



2 

 
mivel még nem látszik az iparűzési adóbevételek teljesülése, nem látszik, hogyan érintette a 
vírushelyzet a gazdálkodókat. 
 
A testület tagjai kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a határozati javaslat elfogadását támogatták. A rendelettervezet 
elfogadását szintén egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatva a következő határozatot hozták: 
 
10/2020. (IX. 16.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének I félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát és 
rendelettervezetét elfogadásra javasolta. 

 
  
2. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. évi munkatervéhez (szóbeli) 

 Előterjesztő: Czimmermanné Németh Andrea elnök 
 Közreműködik: dr. Gróf Regina titkár 

 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok tájékoztatta a testületet, hogy a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelet szerint a Közgyűlés éves munkatervének megfelelően évente legalább hat 
alkalommal ülésezik. A munkaterve összeállításához javaslatot kell kérni többek között a 
részönkormányzattól. A beérkezett javaslatokról a polgármester előterjesztésben tájékoztatja 
a Közgyűlést. 
Megkérdezte a részönkormányzati képviselőket, hogy van –e valakinek javaslata a 
Közgyűlés 2021. évi munkatervére. 
 
A testület tagjai a Közgyűlés 2021. évi munkatervére nem tettek javaslatot. 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
11/2020. (IX. 16.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata Kaposvár 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. évi munkatervéhez nem tesz javaslatot. 

 
 

3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók (szóbeli) 
 Előterjesztő:  Czimmermanné Németh Andrea elnök 
 

Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok szóvá tette, hogy rendkívül elhanyagolt képet 
nyújt a településrész, a Városgondnokság megszűnését követően hiányzik a „gazda”. Nem 
lehet tudni, hogy kivel kell a kapcsolatot felvenni bizonyos ügyekben. Megkérte a 
képviselőket, hogy adjanak tájékoztatást az általuk tapasztaltakról. 
 
Darabos Anita részönkormányzati képviselő felvetette, hogy a Kapos Zselic kertvárosban 
a töröcskei buszfordulóban – a Százszorszép és Borostyán utca eleje – a szeptember 14. 
napján kihelyezett konténer helyén tetemes mennyiségű szemét halmozódott fel. A  Pillangó 
utcai konténer helyén is maradt lom, háztartási hulladék. A szelektív hulladékgyűjtők melletti 
területen a Pipitér és a Pillangó utcában is van szemét, valamint Töröcske előtt a 
buszmegállóban (közvetlenül a falu előtt). Javasolta, hogy a részönkormányzat kérje a szemét 
elszállítását. 
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A javaslattal egyetértve a településrészi önkormányzati képviselők egyhangúan, 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 
 
12/2020. (IX. 16.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az alábbi 
problémát jelzi az illetékesek felé és kéri annak megoldását: 
 
1.) A Kapos Zselic kertvárosban a töröcskei buszfordulóban – a Százszorszép és 

Borostyán utca eleje – a szeptember 14. napján kihelyezett konténer helyén tetemes 
mennyiségű szemét halmozódott fel. A  Pillangó utcai konténer helyén is maradt 
lom, háztartási hulladék. A szelektív hulladékgyűjtők melletti területen a Pipitér és a 
Pillangó utcában is van szemét. 

 
2.) Töröcske előtt a buszmegállóban (közvetlenül a falu előtt) található szemétkupac. 

 
A Településrészi Önkormányzat kéri a szemetek elszállítását. 
 
Felelős: Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: dr. Gróf Regina titkár (a kérés illetékesekhez való eljuttatásában) 
Határidő:  2020. szeptember 30. 

 
Darabos Anita részönkormányzati képviselő elmondta, hogy a töröcskei faluházban a 
nagyterem belsejében több helyen a darazsak átrágták magukat a falon, vélhetően a falban 
fészkeket építettek. Mivel ez az emberre is veszélyes, javasolta, hogy a részönkormán yzat 
kérje az intézmény, az Együd Árpád Kulturális Központ, valamint az üzemeltetési 
feladatokat ellátó Humánszolgáltatási Gondnokság soron kívüli intézkedését a helyzet 
mielőbbi megszüntetése érdekében. 
 
A javaslattal egyetértve a testület egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
13/2020. (IX. 16.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az alábbi 
problémát jelzi az illetékesek felé és kéri annak megoldását: 
 
A töröcskei faluházban a nagyterem belsejében több helyen a darazsak átrágták magukat 
a falon, vélhetően a falban fészkeket építettek.  
 
A Településrészi Önkormányzat az emberre is veszélyes helyzet miatt kéri az intézmény, 
az Együd Árpád Kulturális Központ, valamint az üzemeltetési feladatokat ellátó 
Humánszolgáltatási Gondnokság soron kívüli intézkedését a helyzet mielőbbi 
megszüntetése érdekében. 
 
Felelős: Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: dr. Gróf Regina titkár (a kérés illetékesekhez való eljuttatásában) 
Határidő:  2020. szeptember 30. 

 
Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő tájékoztatta a képviselőket, hogy a töröcskei 
temető melletti út – amelyre több millió forintot költött a város pár éve – jelenleg gyalog is 
nehezen járható, a gaz teljesen benőtte, tudomása szerint idén még nem volt kaszálás. Az ott 
létesített parkolóban nem lehet megállni a hatalmas gaz miatt. Emellett van a településrészen 
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egy olyan terület, amely több, mint fél éve nem volt lekaszálva: egy 150 méteres út a 
töröcskei buszfordulóban (nem a kórház célgazdaság felől, hanem a másik oldalon), 1,5-2 
méteres a gaz. Javasolta, hogy a részönkormányzat kérje mind a temető melletti, mind a 
buszfordulóban lévő terület soron kívüli kaszálását és rendbetételét. 
 
A javaslattal egyetértve a településrészi önkormányzati képviselők egyhangúan, 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
14/2020. (IX. 16.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az alábbi 
problémát jelzi az illetékesek felé és kéri annak megoldását: 
 
1.) A töröcskei temető melletti útra több millió forintot költött a város pár éve. Az út 

jelenleg gyalog is nehezen járható, a gaz teljesen benőtte, a Településrészi 
Önkormányzat tudomása szerint idén még nem volt kaszálás. Az ott létesített 
parkolóban nem lehet megállni a hatalmas gaz miatt. 

 
2.) Több, mint fél éve nincs lekaszálva egy 150 méteres út a töröcskei buszfordulóban 

(nem a kórház célgazdaság felől, hanem a másik oldalon), 1,5-2 méteres a gaz. 
 
A Településrészi Önkormányzat kéri mind a temető melletti, mind a buszfordulóban lévő 
terület soron kívüli kaszálását és rendbetételét. 
 
Felelős: Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: dr. Gróf Regina titkár (a kérés illetékesekhez való eljuttatásában) 
Határidő:  2020. szeptember 30. 

 
Darabos Anita részönkormányzati képviselő a Kapos Zselic kertvárosban a Mogyoró utca 
és a Pipitér utca borítására hívta fel a figyelmet, mely hófehér mészkővel lett felszórva az 
előző évben. Az ott lakók autói koszosak, méteres por száll folyamatosan a közlekedés miatt, 
az autói tönkremennek. Az ott élők kérését tolmácsolva javasolta, hogy a részönkormányzat 
kérje az illetékesektől az út rendbetételét. 
 
A javaslattal egyetértve a testület egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2020. (IX. 16.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata az alábbi 
problémát jelzi az illetékesek felé és kéri annak megoldását: 
 
A Kapos Zselic kertvárosban a Mogyoró utca és a Pipitér utca hófehér mészkővel lett 
felszórva az előző évben. Az ott lakók autói koszosak, méteres por száll folyamatosan a 
közlekedés miatt, az autói tönkremennek. 
 
Az ott élők kérését tolmácsolva a Településrészi Önkormányzat kéri az út rendbetételét. 
 
Felelős: Czimmermanné Németh Andrea elnök 
Közreműködik: dr. Gróf Regina titkár (a kérés illetékesekhez való eljuttatásában) 
Határidő:  2020. szeptember 30. 
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Darabos Anita részönkormányzati képviselő elmondta, hogy ellentmondás van a 
lomtalanítással kapcsolatban a kapott információk között. Szeretné megtudni, hogy mi a 
Kapos Zselic kertvárosban a hulladékszállítás, lomtalanítás módja. 
Idén a lomtalanítás okán szeptember 14-én (hétfőn) konténerek kerültek elhelyezésre, 
melyeket szeptember 15-én a szolgáltató elszállított, újabb konténerek kihelyezésére azonban 
nem került sor. A korábbi gyakorlat az volt, hogy egy teljes héten keresztül kint voltak a 
konténerek, amikor megteltek, elszállították őket, majd újra kihelyezték. A Polgármesteri 
Hivataltól származó információ szerint viszont akinek van a szolgáltatóval szerződése, attól 
elviszik a lomot. 

 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok tájékoztatta a településrészi önkormányzati 
képviselőket, hogy június 25-én Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő a Polgármesteri 
Hivatal felé, augusztus 5-én pedig ő jelezte a jegyző felé a Fekete harkály tanösvénnyel és 
az önkormányzati úttal kapcsolatos panaszt. Reményét fejezte ki, hogy mielőbb választ 
kapnak, mert a kerítés mellett lehetetlen közlekedni. 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a levezető elnök az ülést bezárta. 
 
 

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


