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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült a Toponári Művelődési Házban, a Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári 
Településrészi Önkormányzata 2010. április 19-én 18.00 órakor megtartott üléséről. 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Mihalecz András tanácsnok: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, a hivatal 
dolgozóját. Megállapította, hogy 5 fő van jelen, így az ülés határozatképes.  
Javasolta napirendek elfogadását. 

     
13/2010. (IV. 19.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az írásban kiküldött 
napirendeket elfogadta. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 
 
 

Napirendi pontok: 
 
 

1.   Beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2009. évi 
pénzmaradvány megállapítása 

      Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.02.)      
     önkormányzati rendelet módosításáról 
      Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:       Mihalecz András elnök      
 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 

1.   Beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2009. évi 
pénzmaradvány megállapítása 

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

 
 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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14/2010. (IV. 19.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a Kaposvár Megyei 
Jogú Város önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2009. évi 
pénzmaradvány megállapításáról szóló előterjesztés rendelet-tervezetét és határozati 
javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 
 

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.02.)      
     önkormányzati rendelet módosításáról 
      Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
 
Erőss György Gazdasági Igazgatóság: röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát. 
 
Mihalecz András elnök: elfogadhatatlannak tartotta, hogy nincs a tervezetben egyetlen 
toponári járda sem. Javasolta a Kemping utca járdájának beépítéshez ragaszkodjanak. 
 
Hermanné Kanyar Julianna képviselő: a desedai kerékpárút megépítése nem váltja ki a 
szükséges járdafelújítást. 
 
Lőrincz József képviselő: ne legyen összemosva a desedai kerékpárút, valamint a turisztikai 
fejlesztés, mert a kettő nem ugyanazon pénzeszköz felhasználásával készül. 
 
Mihalecz András elnök: a Kemping utca mindkét oldali járdájának felújítása mellett a 
Répás- és Fészerlak puszták belterületi útfelújításait javasolta a módosítások közé beemelni. 
Ezek az útfelújítások már 15 éve húzódnak 
 
 
15/2010. (IV. 19.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a Kaposvár Megyei 
Jogú Város önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. III. 02.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelet-módosítását és határozati javaslatát a 
Közgyűlésnek – az alábbi kiegészítéssel - elfogadásra javasolta: 

- kérték a Kemping utca mindkét oldalán a járda felújítását 2010-ben 
elvégeztetni, 

- és a 15 éve húzódó Répás- és Fészerlak puszták belterületi útfelújításait – 
azok felmérését követően – lehetőség szerint elvégeztetni. 

 
Szavazati arány: 5   igen 

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

 
 
Mihalecz András elnök: megjött a tavasz és vele a közterületek rendben tartásának pénzügyi 
vonzata is. Javasolta hogy biztosítsanak az első félévre 132.000 Ft támogatást, melyet a 
„Toponárt Szépítő Egyesület” számlájára kért utalni. A következő ülésükön, ami május végén 
lesz megbeszélik a továbbiakat. 
 
 
16/2010. (IV. 19.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy – 
részönkormányzati keretéből – az utcafelelősök működési költségeihez 132.000 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:    2010. május 15. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 
 

Mihalecz András elnök: a fűnyíró gépek üzemanyagköltségeire 30.000 Ft megszavazását 
javasolta. 
 
 
 
17/2010. (IV. 19.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy – 
részönkormányzati keretéből – a településrész zöldterületeinek karbantartásához 
üzemanyagköltségre 30.000 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:  2010. május 15. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

 
Mihalecz András elnök: meg kell tudni, hogy a Fészerlak pusztára vezető út – az elkerülő  
szakaszt követően – kinek a tulajdona. Fontos, mert annak ismeretében lehet további 
lépéseket tenni az útjavításra. 
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18/2010. (IV. 19.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata azzal a kérdéssel 
fordul a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Marketing Igazgatóságához, hogy a 
Fészerlak pusztára vezető út – az elkerülő szakasz után – kinek a tulajdonában van. 
 
Felelős:   Mihalecz András elnök  
Közreműködik:Sárdi Péter igazgató 
Határidő:   2010. május 15. 
 
Szavazati arány: 5     igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 
 

Mihalecz András elnök: a Fészerlak pusztára vezető úton van néhány – 8-10 – olyan kátyú, 
ami balesetveszélyes. Addig kellene betemetni, amíg komolyabb balesetet nem okoz. 

 
 

19/2010. (IV. 19.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata azzal a kérdéssel 
fordul a Városgondnoksághoz, hogy a Fészerlak pusztára vezető úton található 8-10 olyan 
balesetveszélyes kátyú betemetéséről intézkedjen. 
 
Felelős:   Mihalecz András elnök  
Közreműködik:Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
Határidő:   2010. május 15. 
 
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 


