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Kaposvár Megyei Jogú Város 
Toponári Településrészi Önkormányzata 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2014. 
augusztus 25. 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. Mindenkinek megköszönte 4 éves munkáját,  
előreláthatóan ez az utolsó ülés a választások előtt.  
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. 
 
39/2014. (VIII.25.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az ülés napirendi 
pontjait elfogadta. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

Napirend: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 

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

2. Előterjesztés a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda alapító okiratának 
módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert igaz gató 

 
3. Előterjesztés Kaposvár Építészeti Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 

Terve módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról valamint újabb 
módosítási igények támogatásáról  

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

4. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 

Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
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Napirendek tárgyalása 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosításáról 
 (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
40/2014. (VIII.25.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az  
önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet  
módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást, valamint a határozati javaslatokat 
elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendeletmódosításra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Szavazati arány a határozati javaslatokra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
2. Előterjesztés a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda alapító okiratának 

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

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 

 
41/2014. (VIII.25.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
3. Előterjesztés Kaposvár Építészeti Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 

módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról valamint újabb módosítási 
igények támogatásáról  
 (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
42/2014. (VIII.25.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta 
Kaposvár Építészeti Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosításának 
véleményezési szakaszának lezárásáról valamint újabb módosítási igények támogatásáról 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
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Szavazati arány: 4 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

 
4. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 
Mihalecz András elnök elmondta, hogy a Falunapot szeptember 13-ára tervezik, délelőtt főző- 
és sportversenyek lennének, ebéd után fellépők színesítenék a programot és discoval zárulna a 
nap. Az előzetes költségvetés alapján a rendezvényekhez még szükség van anyagi kiegészítésre, 
ezért javasolja, hogy a 2014. évi részönkormányzati keretből a Toponárt Szépítők Egyesület 
részére a településrész falunapi rendezvényeinek szervezési költségeihez 170.000.-Ft támogatást 
biztosítsanak. 
 
43/2014. (VIII.25.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2014. évi részönkormányzati keretéből a Toponárt Szépítők Egyesület részére a településrész 
falunapi rendezvényeinek szervezési költségeihez 170.000.-Ft támogatást biztosít. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. szeptember 30. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Vajay Zoltánné elmondta, hogy a Toponári út 208. számú háznál a közterületen lévő fűzfa 
veszélyezteti a lakóházat és a villanyvezetéket is. Kéri, hogy a Városgondnokság intézkedjen 
ez ügyben. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata arra kéri Kaposvár 
Megyei Jogú Város Városgondnokságát, hogy a Toponári út 208. számú háznál lévő fűzfa 
ágait nyírják meg, hogy ne veszélyeztesse a lakóházat, illetve a villanyvezetéket. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
Kaposvár, 2014. augusztus 25. 
 
 
 
    Mihalecz András        dr. Szabó Zsolt 
             elnök               képviselő 
                 jegyzőkönyv-hitelesítő 


