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Kaposvár Megyei Jogú Város 
Toponári Településrészi Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2014. 
szeptember 24. napján, a Toponári Művelődési Házban tartott rendkívüli 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. 
 
44/2014. (IX.24.) 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 Kaposvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának 

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

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési 
stratégiájának elfogadásáról  

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

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
 

Napirendek tárgyalása 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának 

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

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
45/2014. (IX.24.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
Kaposvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának elfogadásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
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Szavazati arány: 4 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési stratégiájának 
elfogadásáról  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

Módosító javaslat: 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy pár éve a Desedán volt „sárkányhajó” 
verseny, ami nagyon népszerű volt. Jó lenne, ha ez, mint szabadidős tevékenység 
meghonosodhatna a tavon. Ezért a stratégiába a 2.2.9. Toponár-Répáspuszta-Fészerlak-Deseda 
részben felsorolt projektek közé kerüljön be: „-Sárkányhajó kultúra megteremtése”. 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 

 
46/2014. (IX.24.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
Kaposvár Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési stratégiájának elfogadásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek azzal a 
módosítással, hogy a 2.2.9. Toponár-Répáspuszta-Fészerlak-Deseda részben felsorolt  
projektek közé kerüljön be: „-Sárkányhajó kultúra megteremtése”. 
 
Szavazati arány módosítással együtt : 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 
Mihalecz András tanácsnok mindenkinek megköszönte a Falunapon végzett munkáját. 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, jó volt a helyszín változtatása az 
időjárás miatt. Lehet, hogy a jövőben a művelődési házhoz kellene mindig szervezni, mert itt 
minden feltétel adott. 
Illés Jánosné a Toponári Városszépítők Egyesület elnöke elmondta, hogy szeptember 27-
én „Nyárbúcsúztató – Téravató” rendezvény lesz a Toponári Művelődési Házban, mindenkit  
szeretettel várnak. A szórólapok kiküldésre kerültek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
Kaposvár, 2014. szeptember 24. 
 
 
 
     Mihalecz András       dr. Szabó Zsolt 
              elnök              képviselő 
                 jegyzőkönyv-hitelesítő 


