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Jegyzőkönyv 
 

Készült a Toponári Művelődési Házban, a Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári 
Településrészi Önkormányzata 2013. május 27-én 17.00 -kor megtartott üléséről. 
 
A megjelent részönkormányzati tagok, és meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 

mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 

 
Mihalecz András tanácsnok: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, a hivatal 
dolgozóit. Megállapította, hogy 4 fő van jelen, így az ülés határozatképes. Az írásban 
kiküldött napirendet elfogadásra javasolta, mely tartalmazza a jegyzőkönyv 2. számú 

mellékleteként csatolt meghívóban jelzett napirendi pontokat. 
 
35/2013.(V. 27.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az írásban kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
 
Napirend:  
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról  

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

2. Előterjesztés az a 2013/2014-es nevelési év előkészítéséről 
Előterjesztő:          Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Sárdi Zoltánné köznevelési referens 

 
3.  Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
     Előterjesztő:          Mihalecz András tanácsnok 
 
 
Napirend tárgyalása: 
  
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról  

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

(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
Erős György Gazdasági Igazgatóság: Toponárt érintően beszélt arról, hogy a Répáspusztai 
út; a Fészerlaki út és a Derkovics út felújítása és az Orci úton, a Meggyes úton, a Móra Ferenc 
úton, Szabadság úton, Erdei úton tervezett járdafelújítás szerepel a költségvetésben. 
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36/2013.(V. 27.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az Önkormányzat 
2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatait, 
és a rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
2. Előterjesztés az a 2013/2014-es nevelési év előkészítéséről 

Előterjesztő:          Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Sárdi Zoltánné köznevelési referens 

(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
Sárdi Zoltánné köznevelési referens: Beszélt a tankötelezett korú gyermekek iskolai 
beiratkozásának alakulásáról, az intézményfenntartásról, valamint a maximális csoport 
létszámok túllépéséről. 
 
 
37/2013.(V. 27.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a 2013/2014-es  
nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
 
3.  Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
     Előterjesztő:          Mihalecz András tanácsnok 
 
Hermanné Kanyar Julianna képviselő: Elmondta, hogy a Toponári Befogadó 
Gyermekotthonban elhelyezett gyerekek felügyelet nélkül járnak az utcán, dohányoznak, 
problémák vannak a viselkedésükkel.  
 
 
Mihalecz András tanácsnok: Szólt arról, hogy a településrészen élőket (főként a 
gyermekeket, és az időseket) a Befogadó Gyermekotthon lakói által elkövetett attrocitások 
érik. Kérte, hogy a probléma megoldása érdekében, gondolkodjanak együtt a megoldáson az  
intézmény vezetőjével. 
 
 
Troszt Éva Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Befogadó Otthona, Gyermek- 
és Utógondozó Otthonának igazgatóhelyettes: Elmondta, hogy a Befogadó Otthon a Gyvt-
ben megjelölt hatóságok által ideiglenes hatállyal beutalt gyermekek teljes körű ellátását 
biztosítja mindaddig, amíg elhelyezésük feltételei fennállnak. A Befogadó Otthonban végzett 
tevékenység alapvető célja a gyermek lehető legrövidebb időn belüli, a sérülés lehetséges  
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minimalizálása mellett történő hazagondozása, illetőleg amennyiben ez nem realizálható, az  
átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel alapján végleges elhelyezésének elősegítése. Kiemelt cél 
a családtól történő elszakadás okozta trauma oldása, valamint hatékony személyiségkorrekció, 
az egyéni terápia és egyéni fejlesztés megkezdése.  
 
Az otthonban gondoskodnak az elhelyezett gyermekek és fiatalok gondozásáról, megfelelő  
étkezéséről, elhelyezéséről, ruházatáról neveléséről, korrekciós neveléséről, foglalkoztatásáról 
fizikai és mentális problémáinak szakszerű kezeléséről, a szükséges egészségügyi ellátás  
biztosításáról. 
 
Beszélt arról, hogy a Befogadó Otthonban sérült, nagy traumát átélt, bántalmazott gyerekeket  
helyeznek el ideiglenesen, kb. egy hónapra. A vonatkozó jogszabályok szerint az Otthon nem 
zárt intézmény. A szakképzet személyzet száma kevés, ezért van az, hogy a gyermekek 
átmeneti ott tartózkodása alatt a fent említett problémák előfordulhatnak. Intézményen belül 
próbálnak szigorúbb házirendet betartatni, ill. jobb szakmai programot végrehajtani.  Szólt 
arról, hogy az alapellátásban nagy a fluktuáció, a szakellátásba későn kerülnek be a 
bántalmazott gyermekek. 
 
Mihalecz András tanácsnok: Annak érdekében, hogy az ideiglenesen elhelyezett gyermekek 
és a településrészen élők együttélése konfliktusmentes legyen, javasolta, a következő 
határozatot: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata arra kéri, a Szociális  
és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Somogy 
Megyei Gyermekvédelmi Igaz gatóság Befogadó Otthona, Gyermek- és Utógondozó 
Otthonának szakképzett dolgozó létszáma egy fővel bővüljön annak érdekében, hogy az 
ideiglenesen elhelyezett gyermekek és a településrészen élők együttélése konfliktusmentes 
legyen. 
 
 
38/2013.(V. 27.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata arra kéri, a Szociális  
és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Somogy 
Megyei Gyermekvédelmi Igaz gatóság Befogadó Otthona, Gyermek- és Utógondozó 
Otthonának szakképzett dolgozó létszáma egy fővel bővüljön annak érdekében, hogy az 
ideiglenesen elhelyezett gyermekek és a településrészen élők együttélése konfliktusmentes 
legyen. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Pintér Judit főigazgató 
Határidő:  folyamatos 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
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Mihalecz András tanácsnok: A Fejedelem utca lakóinak levele alapján, annak érdekében, 
hogy a Fejedelem utca közlekedési helyzete rendezett legyen javasolta, a következő 
határozatot: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata arra kéri Kaposvár 
Megyei Jogú Város Városgondnokságát, hogy a Fejedelem utca közlekedési helyzetének 
javítása érdekében: 

- Az utca északi végének lezárásával idő legesen, a járda kiépítéséig zsákutcává 
alakítsák a Fejedelem utcát 

- Az utca két végére és közepére „fekvőrendőr” kihelyezését kéri 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzatának képviselőtestülete 
felkéri Mihalecz András elnök urat, hogy a Fejedelem utca lakóinak levelét továbbítsa 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága felé. 
 
 
39/2013.(V. 27.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata arra kéri Kaposvár 
Megyei Jogú Város Városgondnokságát, hogy a Fejedelem utca közlekedési helyzetének 
javítása érdekében:  

- Az utca északi végének lezárásával idő legesen, a járda kiépítéséig zsákutcává 
alakítsák a Fejedelem utcát 

- Az utca két végére és közepére „fekvőrendőr” kihelyezését kéri 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzatának képviselőtestülete 
felkéri Mihalecz András elnök urat, hogy a Fejedelem utca lakóinak levelét továbbítsa 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága felé. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  folyamatos 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
 
Dicenti Ernő: Tájékoztatott arról, hogy az EON által, a Mikes Kelemen utcai Templomnál 
közterületen álló fák szabálytalanul levágott ágai a kerítésben kárt tettek. 
 
 
Mihalecz András tanácsnok: Javasolta, a következő határozatot: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata arra kéri Kaposvár 
Megyei Jogú Város Városgondnokságát, adjon tájékoztatást arról, hogy az egyházközösség 
milyen módon tudja igényelni az EON által, a Mikes Kelemen utcai Templomnál közterületen 
álló fák szabálytalanul levágott ágai miatt okozott kár (kerítés megrongálódása) 
helyreállítását, megtérítését. 
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40/2013.(V. 27.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata arra kéri Kaposvár 
Megyei Jogú Város Városgondnokságát, adjon tájékoztatást arról, hogy az egyházközösség 
milyen módon tudja igényelni az EON által, a Mikes Kelemen utcai Templomnál közterületen 
álló fák szabálytalanul levágott ágai miatt okozott kár (kerítés megrongálódása) 
helyreállítását, megtérítését. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  folyamatos 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
 
Mihalecz András tanácsnok: Javasolta, a következő határozatot: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata arra kéri Kaposvár 
Megyei Jogú Város Városgondnokságát, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Kócsag 
utca és Kemping utca sarkán felállított szelektív hulladékgyűjtő sziget bekerítésre és/vagy 
térfigyelő kamerázásra kerülhessen. Ezen lehetőségekről írásban tájékoztassa a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzatát. 
 
 
41/2013.(V. 27.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata arra kéri Kaposvár 
Megyei Jogú Város Városgondnokságát, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Kócsag 
utca és Kemping utca sarkán felállított szelektív hulladékgyűjtő sziget bekerítésre és/vagy 
térfigyelő kamerázásra kerülhessen. Ezen lehetőségekről írásban tájékoztassa a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzatát. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. június 28. 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
 
 
Mihalecz András tanácsnok: Javasolta, a következő határozatot: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata arra kéri Kaposvár 
Megyei Jogú Város Városgondnokságát, hogy a Toponári út 29. előtti árkot állíttassa helyre, 
(betonoztassa ki). 
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42/2013.(V. 27.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata arra kéri Kaposvár 
Megyei Jogú Város Városgondnokságát, hogy a Toponári út 29. előtti árkot állíttassa helyre, 
(betonoztassa ki). 
 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  folyamatos 
 
Szavazati arány: 4   igen 

-     nem 
-     tartózkodás 

 
Több napirend nem lévén, az elnök az ülést berekesztette. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
      Dr. Szabó Zsolt Mihalecz András 
 képviselő     tanácsnok 
                     jegyzőkönyv-hitelesítő 


