
2014.06.19. C:\temp\!!\x\20140604_top.doc 1/3 

Kaposvár Megyei Jogú Város 
Toponári Településrészi Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2014. 
június 4. napján, a Toponári Művelődési Házban tartott üléséről. 
Jelen voltak a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként szereplő jelenléti ív szerint, mely 
tartalmazza a megjelent képviselők nevét, megjelenésük tényét. 
Mihalecz András elnök köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, a civil szervezetek 
képviselőit, valamint a Hivatal dolgozóit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 4 fő jelen 
van, így a Toponári Településrészi Önkormányzat határozatképes. 
Mihalecz András elnök kérte a képviselőket, hogy a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként  
szereplő meghívó napirendjét fogadják el azzal a kiegészítéssel, hogy vegyék fel a napirendbe 
a következő előterjesztést: 

• Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról 

 
34/2014. (VI.04.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az ülés napirendi 
pontjait elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy felveszi a napirendbe a következő 
előterjesztést: 

• Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról 

 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Napirend: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés a 2014/2015-ös nevelési év előkészítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert igaz gató 

 
3. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 

megbízásokról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
 

4. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

5. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
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Napirendek tárgyalása 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról  

(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
35/2014. (VI.04.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az  
önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és a 
rendelettervezetet, valamint a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelettervezetre:   4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Szavazati arány a határozati javaslatokra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
2. Előterjesztés a 2014/2015-ös nevelési év előkészítéséről 

(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

Sárdi Zoltánné köznevelési referens elmondta, hogy a Toponári Tagiskolában a 2014/15-ös  
nevelési évben egy első osztály indul. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő gratulált Bekesné P. Margit óvodavezetőnek a 
miniszteri kitüntetéshez, Kromjákné Hilt Angéla tagiskola vezetőnek a pedagógus napi 
kitüntetéséhez. 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 

 
36/2014. (VI.04.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
2014/2015-ös nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
3. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 

megbízásokról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Dr. Gróf Regina személyzeti referens elmondta, hogy az előterjesztést az Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Bizottság támogatta. 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
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37/2014. (VI.04.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az  
óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó megbízásokról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
4. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 

jóváhagyásáról  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Halászné Jakab Eszter főépítési munkatárs tájékoztatást adott az előterjesztés Toponárt 
érintő részéről. 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
38/2014. (VI.04.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta 
Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
5. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 
Bekesné P. Margit óvodavezető kérte, az óvoda előtt kialakításra kerülő parkolóval 
kapcsolatban a munka megkezdése előtt egyeztessenek vele, hogy tolmácsolni tudja a szülők 
kérését, javaslatát. 
Ács Ferencné a Toponárért Nyugdíjas Egyesület Elnöke és Vajay Zoltánné a Toponári 
Vöröskereszt képviseletében még egyszer köszönik Polgármester Úr támogatását. 
Sütő Jánosné Répáspusztáról elmondta, hogy július 12-én tartják a 20. Falunapot, mindenkit  
szeretettel várnak. 
Németh Jánosné a Frézia Nyugdíjas Klub vezetője elmondta, hogy június 16-án 14 órakor 
találkozót rendeznek a Szentjakabi Nyugdíjas Egyesülettel, a Kaposfüredi Nyugdíjas  
Egyesülettel és a Toponárért Nyugdíjas Egyesülettel. 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő mindenkinek köszöni az iskolában megrendezésre 
kerülő gyereknapon nyújtott segítséget, különösen a Vöröskereszt munkáját, nagyon jól 
sikerült a rendezvény. 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
Kaposvár, 2014. június 4. 
 
 
    Mihalecz András        dr. Szabó Zsolt 
             elnök               képviselő 
                 jegyzőkönyv-hitelesítő 


