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Jegyzőkönyv 
 

Készült a Toponári Művelődési Házban, a Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári 
Településrészi Önkormányzata 2009. február 16-án 18.00 órakor megtartott üléséről. 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Mihalecz András tanácsnok: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, és a hivatal 
dolgozóit. Megállapította, hogy 5 fő van jelen, így az ülés határozatképes. 
 
Javasolta napirendként megszavazni az írásban kiküldött napirendek elfogadását. 

     
 

1/2009. (II. 16.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a napirendeket 
elfogadta. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

 
 Napirendi pontok: 

 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról      
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi 

költségvetéséről        
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
Előterjesztő:  Mihalecz András elnök  

 
  

 
Napirendi pontok tárgyalása: 

  
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról      
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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1/2009. (II. 16.) Toponári Településrészi Önkormányzati vélemény: 
 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Szavazati arány:  5  igen 

-    nem 
-    tartózkodás 

 
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi 

költségvetéséről        
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

  
  
Erőss György Gazdasági Igazgatóság: röviden ismertette a városrészt érintő költségvetési 
tételeket. Tájékoztatta Őket, hogy minden képviselői tiszteletdíj 10%-kal csökken a 2009-es 
évben. A részönkormányzatok keretei bázis szinten kerültek tervezésre. 
 
Hermanné Kanyar Julianna képviselő: a részönkormányzat már tavaly is jelezte, hogy a 
közterületek rendben tartásához szükséges költségek nagyon megemelkedtek. Ismét javasolta, 
hogy kérjenek a várostól 500.000 forintot a városrész közterületeinek karbantartásához. 
Az óvoda vízelvezetése szerepel a költségvetésben, ami nagyon fontos felújítás. Az óvodához 
vezető két járda építése is legalább ilyen fontos, javasolta figyelembe venni a járdaépítési 
programnál. 
 
dr. Szabó Zsolt képviselő: a kultúrház felújítására összeállított javaslat bekerült-e a városban 
vitára? 
 
Hermanné Kanyar Julianna képviselő: a járdaprogram konkretizálásakor az alábbi 
sorrendben, az alábbi utcákat javasolta beemelni: 

- Kemping utca, 
- Veres Péter utca páratlan oldala 
- Meggyes utca páros oldala, 
- Mikes K. utca a Művelődési Házig, 
- Szabadság utca páratlan oldala 

Az útfelújítási programba a Répás puszta, és a Fészerlak puszta járhatatlan útjait legalább 
zúzalékkal történő leszórását, valamint a Kodolányi utca útfelújítását javasolta beemelni. 
 
Lőrincz József képviselő: a tavalyi évben elkészült egy felmérés a művelődési ház 
állagmegóvása, és felújítása okán. Javasolta et mindenképpen a 2009. évi költségvetésbe 
beépíteni. 
 
Mihalecz András elnök: javasolta akkor határozatba foglalni, hogy a 2008. évben történt 
felmérés alapján elkészült állagmegóvási, felújítási terv,- amely magában foglalja a 
parkolóhelyek kialakítását, valamint a Művelődési Ház udvarának közösségi hellyé történő 
átalakítását, melynek várható bekerülési költsége 5 millió forint – kerüljön be a 2009. évi 
költségvetésbe. 



2009.03.26.  C:\jegy\20090216_top.doc   dr. Tóth Györgyné    3. oldal, összesen: 5 
 

2/2009. (II. 16.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata kéri, hogy a 2008. 
évben történt felmérés alapján elkészült állagmegóvási, felújítási tervben foglalt beruházás (a 
parkolóhelyek kialakítása, valamint a Művelődési Ház udvarának közösségi hellyé történő 
átalakítása), melynek várható bekerülési költsége 5 millió forint – kerüljön be a 2009. évi 
költségvetésbe. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2009. február 26. 
  
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

 
2/2009. (II. 16.) Toponári Településrészi Önkormányzati vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata Kaposvár Megyei 
Jogú Város 2009. évi költségvetéséről szóló előterjesztés határozati javaslatait, és a 
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta az alábbi határozattal, és 
kiegészítésekkel: 
 -a részönkormányzati kereten felül 500.000 forintot kérnek a városrész 

közterületeinek karbantartásához, 
 

  - a járdaprogram konkretizálásakor az alábbi sorrendben, az alábbi utcákat 
javasolta    beemelni: 

o Kemping utca, 
o Veres Péter utca páratlan oldala 
o Meggyes utca páros oldala, 
o Mikes K. utca a Művelődési Házig, 
o Szabadság utca páratlan oldala, 

 
- az útfelújítási programba a Répás puszta, és a Fészerlak puszta járhatatlan 
útjait legalább zúzalékkal történő leszórását, valamint a Kodolányi utca 
útfelújítását javasolta beemelni. 
 

Szavazati arány:  5  igen 
-    nem 
-    tartózkodás 

     
 

3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok 
Előterjesztő:  Mihalecz András elnök  
 
 

dr. Mihalecz András elnök: tájékoztatást adott, hogy a Szántódi út felújítása az idei évben 
elkezdődik, és akkor földkábelbe kerülnek az áramvezetékek a látványtervnek megfelelően. 
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Illés Jánosné Toponárt Szépítők Egyesülete: Répás puszta egy része nincs kivilágítva, 
fontos lenne tenni valamit. 
A közterületükön álló lovas fejszobrot az új tulajdonos elvitte, és nem adta vissza. 
 
 
3/2009. (II. 16.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata azzal a kéréssel fordul 
a Városgondnoksághoz, hogy a Répás pusztán felállított, a milleneum évében készített köztéri 
lovas fejszobor jogtalan eltulajdonítása miatt tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Felelős:             Mihalecz András elnök  
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
Határidő:          2009. március 31. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 
 
 

Illés Jánosné Toponárt Szépítők Egyesülete: a szemetes edények, mászókák javításához, 
festéséhez, a gondnoksági feladatokhoz 10.000 Ft támogatást kért. 
  
 
4/2009. (II. 16.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
Toponárt Szépítő Egyesület” részére a közterületek gondnoki feladataira 10.000 Ft támogatást 
biztosít, melyet kér a „Toponárt Szépítő Egyesület” Nagybajom és Vidéke 
Takarékszövetkezet által vezetett 67100341-10001820 sz. számlájára utalni. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2009. március 10. 
  
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

 
 
dr. Mihalecz András elnök: elmondta, hogy az iskolabusz megállását követően, a gyerekek 
áthaladását az iskola, és az óvoda részéről egy-egy fő segíti reggel. Este pedig a közmunkás 
teszi ugyanezt. 
 
dr. Szabó Zsolt képviselő: úgy tudja, hogy a Kaposváron dolgozó közmunkásoknak a 
munkájukhoz szükséges szerszámokat a város biztosítja. Javasolta a városrészben dolgozó 
közmunkásoknak is a szerszámokat biztosítsa a Városgondnokság. 
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5/2009. (II. 16.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
  
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata azzal a kéréssel fordul 
a Városgondnoksághoz, hogy a településrész közmunkásának munkájához szükséges 
szerszámokat is biztosítsa.  
 
Felelős:             Mihalecz András elnök  
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
Határidő:          2009. március 31. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
 
Több napirend, észrevétel nem lévén a levezető elnök az ülést berekesztette. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
    Dr. Tóth Györgyné Mihalecz András 
 titkár     tanácsnok 


