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Kaposvár Megyei Jogú Város 
Toponári Településrészi Önkormányzata 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2014. 
december 3. 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. 
 
 
50/2014. (XII.03.) 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-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról 

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

 
2. Előterjesztés a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 

valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

3. Előterjesztés a Toponári Településrészi Önkormányzat ügyrendjéről 
Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
Közreműködik: Péterné Szarka Klára titkár 

 
4. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. évi munkatervéhez 

Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 

5. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
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Napirend tárgyalása 
 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2014.évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, 

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

A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
51/2014. (XII.03.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az  
önkormányzat 2014.évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, a költségvetési 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatokat, valamint a 
rendeletmódosítást 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 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 

valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Sárdi Zoltánné köznevelési referens tájékoztatásul elmondta, az előterjesztés törvényi 
kötelezettségből fakadóan készült. Az óvodai csoportok száma nem változott, de a beiratkozás 
után lehet, hogy módosítani kell. Toponáron nem számítanak változásra. 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 

 
52/2014. (XII.03.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás 
időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést és a határozati javas latokat elfogadásra 
ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
3. Előterjesztés a Toponári Településrészi Önkormányzat ügyrendjéről  

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
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53/2014. (XII.03.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az ügyrendjét a 
melléklet szerint elfogadta. 
 
Felelős:  Mihalecz András tanácsnok 
Közreműködő: Jenei Zoltánné irodavezető 
Határidő:  közlés (azonnal) 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

4. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. évi munkatervéhez 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
54/2014. (XII.03.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a Közgyűlés 2015. évi 
munkaterv-javaslatát kiegészítő javaslat nélkül elfogadta. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

5. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy a Toponáron megrendezésre kerülő  
adventi programokról elkészültek és kiküldésre is kerültek a szórólapok. 
Illés Jánosné képviselő a következő észrevételeit mondta el: 
- a Polgárőrség megkapta a kért helyiséget, egy toponári vállalkozó fogja a felújítást végezni a 
Polgármesteri Hivatallal egyeztetve; 
- Plucsinszky József toponári lakos 90 éves volt, a Részönkormányzat is köszönthetné az ilyen 
kerek évfordulókat; 
- a Répáspusztán lakók jelezték, hogy a fő úton álló buszváró rossz állapotban van, rendbe 
kellene hozni; 
- a városrészben kihelyezett sebességmérők nem működnek, pedig volt visszatartó erejük; 
- az utóbbi hónapban sok betörés volt a városrészben, fényes nappal is feltörték a családi 
házakat. A közterületeken is sok rongálás van, a buszvárók üvegét rendszeresen kitörik. Jó lenne 
állandó rendőri jelenlét a városrészben. 
Mihalecz András tanácsnok indítványozta, hogy az utóbbi három észrevételt foglalja 
határozatba a Toponári Településrészi Önkormányzat és kérje fel az illetékeseket a problémák 
megoldására. 
 
55/2014. (XII.03.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata felkéri a Kaposvári 
Rendőrkapitányságot, tájékoztassa a Toponári Településrészi Önkormányzatot a Toponáron 
felállított sebességmérők működési rendjérő l és a közlekedés biztonsága érdekében a 
sebességmérők működését minél nagyobb időtartamban tegyék lehetővé. 
 
Felelős:  Mihalecz András tanácsnok 
Határidő:  2014. december 31. 
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Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
56/2014. (XII.03.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata felkéri a Kaposvári 
Rendőrkapitányságot, hogy az utóbbi hónapban megnövekedett betörések és közterület 
rongálások miatt vizsgálja meg a toponári városrészen az állandó rendőri jelenlét lehetőségét  
és erről tájékoztassa a Toponári Településrészi Önkormányzatot. 
 
Felelős:  Mihalecz András tanácsnok 
Határidő:  2014. december 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
57/2014. (XII.03.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata felkéri a 
Városgondnokságot, hogy a főúton lévő répáspusztai buszvárót hozza rendbe. 
 
Felelős:  Mihalecz András tanácsnok 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2014. december 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
 
Kaposvár, 2014. november 3. 
 
 
 
 
    Mihalecz András  Hermann-né Kanyar Julianna 
             elnök           képviselő 
                jegyzőkönyv-hitelesítő 


