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Jegyzőkönyv 
 

Készült a Toponári Művelődési Házban, a Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári 
Településrészi Önkormányzata 2010. május 31-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 az írásban kiküldött napirendek elfogadását. 

    
 

23/2010. (V. 31.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a napirendeket 
elfogadta. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 
 

Napirendi pontok: 
 

 1.  Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 
      Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
 2.  Előterjesztés a 2010/2011-es tanév előkészítéséről 
      Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
3. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek elbírálásáról 
       Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
 
4. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:       Mihalecz András elnök      
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 

 
 1.  Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 
      Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
 
 
Ráczné Varga Mária Gazdasági Igazgatóság: a Flórián térhez benyújtott 10 millió Ft-os 
pótigény, valamint az általános iskola homlokzatának felújítása szerepel legnagyobb 
összeggel a költségvetésben 
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Mihalecz András elnök: a polgármester úrnál tartott egyeztető tárgyaláson feltették a 
kérdést, hogy a járdafelújításokat, vagy az iskola homlokzatának rendbetételét választja, mint 
a városrész képviselője. Az iskola mellett döntött, és kérte a járdák rendbetételét  
szorgalmazók türelmét, mert azokra csak 2011-ben kerül sor. 
 
Hermanné Kanyar Julianna képviselő: nagyon örült, hogy az iskola homlokzatának 
rendbetétele végre megtörténik.   
 
 
24/2010. (V. 31.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az Önkormányzat 
2010. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatait, és a 
rendelet-tervezetét a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 
 
 

2.  Előterjesztés a 2010/2011-es tanév előkészítéséről 
      Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
 
 

Stickel Péter igazgató: röviden összefoglalta az előterjesztés városrészt érintő pontjait. 
 
Hermanné Kanyar Julianna képviselő: a szabad iskolaválasztás miatt van csak ennyi 
gyerek az iskolában? Az óvodában még nem látható, hogy fogyna a gyereklétszám. 
 
Stickel Péter igazgató: a szabad iskolaválasztás jogi státusza ezt lehetővé teszi. 
A város annyit tud tenni, hogy például a Kisfaludy iskolában nem engedték meg a plusz első 
osztályok indítását. 
A desedai kempinget a polgármester úr át kívánja adni az oktatási intézményeknek. Javasolta 
a városrész iskolájának, hogy jelentkezzen rá. 
 
 
25/2010. (V. 31.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzat a 2010/2011-es tanév 
előkészítéséről szóló előterjesztés határozati javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
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3. Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek elbírálásáról 
       Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 

 
 
Mihalecz András elnök: felolvasta a Műszaki Bizottság elé kerülő előterjesztés Toponárt 
érintő pontjait. 
 
Hermanné Kanyar Julianna képviselő: nem tartja elfogadhatónak a behajtani tilos tábla 
kihelyezését a pavilonsornál. Akkor nem jönnek be a vevők sem. 
 
Nyári Lászlóné képviselő: csatlakozott az előtte szólóhoz, nem támogatta a tiltást. 
 
Lőrincz József képviselő: az összekötő út súlykorlátozásához nincs javaslata, de az elkerülő  
út és a Toponár tábla közötti területre (amely a Kemping utca meghosszabbítása) a 3,5 t  
súlykorlátozást 5,5t súlykorlátozásra javasolta módosítani. 
 
 
26/2010. (V. 31.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzat a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságnak a forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek 
elbírálásáról szóló előterjesztésének határozati javaslatai közül a 

- b.) pontot nem támogatta,  
- a c.) pont módosítását kérte az alábbiak szerint: 

 az elkerülő  út és a Toponár tábla közötti területre (amely a Kemping utca 
meghosszabbítása) a 3,5 t súlykorlátozást 5,5t súlykorlátozásra javasolta módosítani. 

 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
4. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:       Mihalecz András elnök      
 
 
 
Mihalecz András elnök: felolvasta a DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Közhasznú 
Egyesület Elnökének levelét, melyben a csónakház előtti konténerek áthelyezését kérte. Az 
egyesület javasolta, hogy a 0421 hrsz udvarán, vagy olyan önkormányzati területen kerüljön 
elhelyezésre, ahol a forgalmat nem akadályozza (pl.: a 13761/2 hrsz-ú önkormányzati 
szántóhoz csatlakozva). 
 
 
27/2010. (V. 31.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata azzal a kéréssel fordul 
a Városgondnoksághoz, hogy a csónakház előtti konténerek a legalkalmasabb helyre 
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kerüljenek áthelyezésre (esetleg a Haladás tanyai út, és a Szőlőhegyi felső út 
kereszteződésébe). 
 
Felelős:    Mihalecz András elnök  
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető  
Határidő:  2010. június 15. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
Hermanné Kanyar Julianna képviselő: kérte, hogy az Idősek klubjának adott 30.000 Ft-ot 
az egész évben megvalósuló szabadidős programjaikra használhassák fel az eredetileg 
meghatározott április 17-ei kirándulás helyett. 
 
 
 
28/2010. (V. 31.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a 10/2010. (III.13.) 
számú határozatát akként módosítja, hogy a Toponári Idősek Klubja a kapott támogatást az 
egész évben megvalósuló szabadidős programjaik költségeihez használhassák fel. 
 
Felelős:     Mihalecz András elnök  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2010. június 30. 
 
Szavazati arány: 5   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
 
Hermanné Kanyar Julianna képviselő: a falunap lesz a következő nagy rendezvényük, 
melyet javasolt szeptember második hétvégéjén tartani. A nyári szünetre való tekintettel 
szükséges lenne a költségekre 250.000 támogatást adni. 
 
 
29/2010. (V. 31.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
– részönkormányzati keretéből - a településrész falunapjának megrendezéséhez 250.000 Ft 
támogatást biztosít, melyet kér a  Toponári Sportot Támogatók Baráti Köre Nagybajom és  
Vidéke Takarékszövetkezet által vezetett -  67100341-15001801 sz. számlájára  utalni. 
 
Felelős:   Mihalecz András elnök  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2010. június 30. 
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Szavazati arány: 5   igen 
-     nem 
-     tartózkodás 
 
 
 

Hermanné Kanyar Julianna képviselő: szintén a nyárra tekintettel javasolta, hogy a 
közterületekkel kapcsolatosan, a fűnyírással, gondnoki feladatokkal, egyéb apróbb 
vásárlásokkal kapcsolatosan javasolt 136.000 Ft megszavazását. 
 
 
30/2010. (V. 31.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a településrész 
közterületeinek karbantartásához 136.000 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. június 30. 
 
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 


