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Kaposvár Megyei Jogú Város 
Toponári Településrészi Önkormányzata 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2015. 
április 15. 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. 
 
 
32/2015. (IV.15.) 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 Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

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

 
 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
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Napirend tárgyalása 
 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról 
 (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
 
33/2015. (IV.15.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
maradvány elszámolásáról szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet, valamint a határozati 
javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Szavazati arány a határozati javaslatokra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról 
 (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
34/2015. (IV.15.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatokat 
elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Szavazati arány a határozati javaslatokra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 
Sütő Jánosné Répáspuszta képviseletében a következő megoldandó problémákat vetette fel: 

• A répáspusztai művelődési háznál 2 fa veszélyessé vált. 
• A répáspusztai buszmegálló tetőszerkezete megrongálódott, javításra szorul. 
• Répáspusztán és Fészerlakon is 2-2 utca zúzott kővel való leszórását ígérték a 

Városgondnokság részéről tavaly őszre, mikor lesz ez meg? 
 
Illés Jánosné képviselő elmondta, hogy a Toponári úton lévő vadgesztenye fasor vizsgálata 
esedékes lenne, mert egy már rádő lt egy lakóházra. Az Orci utca és Erdei F. utca sarkán álló 2 
nagy fa is öreg, vizsgálatuk esedékes. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna elmondta, hogy az iskola udvaráról elvitték a játszótér 
tartozékait, mert nem EU szabványosak, de nem ígérnek újat. 340 gyerek jár az iskolába, 
nagyon hiányoznak a hinták, mászókák. A Posta utca útpadkája rossz, az ott lévő fekvőrendőr 
túlságosan meredek, fennakadnak az autók, ezért az útpadkán kerülik. Kisebb meredekségű,  
szélesebb fekvőrendőr kellene. 
 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
 
Kaposvár, 2015. április 15. 
 
 
 
 
    Mihalecz András       Illés Jánosné 
             elnök           képviselő 
                jegyzőkönyv-hitelesítő 


