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Jegyzőkönyv 
 

Készült a Toponári Művelődési Házban, a Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári 
Településrészi Önkormányzata 2011. február 14-én 18.00 órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Mihalecz András tanácsnok: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, a hivatal 
dolgozóit. Megállapította, hogy 4fő van jelen, így az ülés határozatképes.  
Javasolta az írásban kiküldött napirendek elfogadását. 
 

    
1/2011. (II. 14.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az írásban kiküldött 
napirendeket elfogadta. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 

Napirendi pontok:  
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:     Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetéséről 

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

 
3.  Előterjesztés a 2011/2012-es tanévben indítandó óvodai csoportok és általános   

iskolai osztályok számáról, valamint az intézményekben a beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról 
Előterjesztő:     Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

4. A részönkormányzat 2011. évi munkaterve 
Előterjesztő:       Mihalecz András elnök  
     

5. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
Előterjesztő:       Mihalecz András elnök      
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Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:     Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
 
Erős György Gazdasági Igazgatóság: tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 2010-es évi 
költségvetés már csak a technikai átvezetéseket tartalmazza. 
 
 
2/2011. (II. 14.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztés rendelet-tervezetét és határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetéséről 

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

 
 
 
Erős György Gazdasági Igazgatóság: tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 2011-es évi 
költségvetés tervezésekor a megszorítások okán a részönkormányzatok támogatása az előző  
évihez képest 20 %-kal csökkent.  
Az út, híd, vízi közmű, és intézményi felújítások csak keretösszegben szerepelnek a 
költségvetésben, a konkrét döntéseket, az igények ismeretében a Műszaki Bizottság dönt. 
A céltartalékok között a Deseda - Kemping felújítása szerepel 15 000 eFt-tal. 
 
Hermanné Kanyar Julianna képviselő: nagyon soknak tartja a pénzelvonást. A 
részönkormányzat nagyon takarékosan használta fel a 2010-es évben is, de ebben az évben 
már nem fog sok mindenre jutni. 
 
Mihalecz András elnök: a felújítási igényeikről ugyanolyan tervet javasolt készíteni, mint az  
előző évben, amit a város elé terjeszthetnek. Az összeállítását a következő ülésükön javasolta 
elkészítni. 
 
dr. Szabó Zsolt képviselő: 2007-ben még 2,7 millió forint támogatást kapott a 
részönkormányzat, most 2 millió forintot, de reálértékben a csökkenés nem 700 000 forint. 
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3/2011. (II. 14.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló előterjesztés rendelet-
tervezetét és határozati javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 
 
 

3.  Előterjesztés a 2011/2012-es tanévben indítandó óvodai csoportok és általános   
iskolai osztályok számáról, valamint az intézményekben a beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról 
Előterjesztő:     Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
 

 
Sárdi Zoltánné Oktatási Igazgatóság: röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat,  
külön kiemelve a településrészt érintő részeket. 
Elmondta, hogy 21 fős létszám alatt nem indítanak első osztályt egyik általános iskolában 
sem. 

 
 

4/2011. (II. 14.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a 2011/2012-es  
tanévben indítandó óvodai csoportok és általános iskolai osztályok számáról, valamint az 
intézményekben a beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 
 
 

4. A részönkormányzat 2011. évi munkaterve 
Előterjesztő:       Mihalecz András elnök  
 
 
 

A részönkormányzati képviselők kérdés, hozzászólás nélkül egyetértettek a 2011-es évre 
tervezett munkatervvel. 
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5/2011. (II. 14.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2011. évi munkatervét  
az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: dr. Tóth Györgyné titkár 
Határidő:  azonnal 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
 
 
5. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:       Mihalecz András elnök     
 
 
 

Mihalecz András elnök: a decemberi rendkívüli ülésükön három határozatot is hoztak, 
melyek a karácsonyi készülődéssel voltak kapcsolatban. A pénzeket a Toponári Sportot 
támogatók Baráti Körének számlájára kérték az egyesülettel leegyeztetve.  
Sajnos, - itt nem kívánva a részleteket elmondani – az egyesületben komoly problémák 
merültek fel,és így a karácsonyi szervezéssel nem tudtak foglalkozni. Helyettük a Toponárt 
Szépítők végezték a tennivalókat, és így a határozatokat ennek megfelelően szükséges  
visszavonni, ezzel egyidejűleg, azonos tartalommal a Toponárt Szépítő Egyesület nevével 
határozatot hozni. 

  
 
 
6/2011. (II. 14.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a 41/2010. (XII. 

09.) határozatát visszavonja. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, 
hogy – részönkormányzati keretéből – az adventi hetek dekorációjához 50.000 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:  2011. február 28. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
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7/2011. (II. 14.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a 42/2010. (XII. 

09.) határozatát visszavonja. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, 

hogy – részönkormányzati keretéből – a felújított Flórián tér avatásához 50.000 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:  2011. február 28. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
8/2011. (II. 14.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a 43/2010. (XII. 

09.) határozatát visszavonja. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, 

hogy – részönkormányzati keretéből – a „mindenki karácsonya” ünnepi megemlékezésre 
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:  2011. február 28. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
 
Mihalecz András elnök: sajnálatos, de a Répás pusztai és Fészerlak pusztai karácsonyi 
ajándékcsomag osztással gondok voltak.  
A családsegítők jóvoltából a Répás pusztán élők – 40 család – plusz csomagot kaptak, 
amelyet Répás pusztán osztottak ki a részönkormányzati képviselők. A Fészerlakiak csak a 
művelődési házban kapott egy csomagot. Ennek ott olyan visszhangja volt, hogy a 
jelölőgyűlésen megjelentek miatt kapták a Répásiak a plusz csomagot. 
Ha valaki közösségi pénzről dönt, az ne a közösség egy részére hanem az egész közösségre 
gondoljon. 
 
Hermanné Kanyar Julianna képviselő: a részönkormányzattól kapott csomagok odaítélését  
egy bizottság döntötte el. A második csomag EU-s volt, és a családsegítő csak a répás 



2011.03.22.  C:\temp\x2\20110214_top.doc   dr. Tóth Györgyné    6. oldal, összesen: 6 
 

pusztaiaknak adta. Ebbe nem volt beleszólásuk, az idei év elején pedig szintén ilyen EU-s 
csomagot kaptak a Fészerlak pusztán élők. 
 
Pető Ferenc képviselő: annyi volt a dolga, hogy elment a csomagokért, kiszállította, még az 
autóját is összetörte. Teljesen vétlen ő is, meg a részönkormányzat is. 
 
Hermanné Kanyar Julianna képviselő: a művelődési ház nyitva tartása megváltozik, és  
még néhány változás lesz, mint például a könyvtár is visszakerül. Jó lenne tájékozódni. 
 
Raffai Éva Recycled Artists for the Planet csoport: a Deseda és környékére hulladék 
gyűjtési akciót szervez a csoport. Támogatást szeretne kérni a részönkormányzattól a szemét 
elszállításához, és a reklámozásra. 
 
Mihalecz András elnök: hasznos dolognak tartja, volt már ilyen a városrészben, összefogtak 
a civil szervezetekkel.  
A településrész szívesen részt vesz aktívan a munkában, de anyagi segítséget nem ígérhet. 
 
 
 
Több napirend, észrevétel nem lévén a levezető elnök az ülést berekesztette. 

 
K. m. f. 

 
 
 
 
    Dr. Tóth Györgyné Mihalecz András 
 titkár     tanácsnok 


