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Kaposvár Megyei Jogú Város 
Toponári Településrészi Önkormányzata 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2015. 
június 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. 
 
 
35/2015. (VI.3.) 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 2015. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról  

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

 
2. Előterjesztés a 2015/2016-os nevelési év előkészítéséről  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
 
Napirend tárgyalása 
 
1. 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. 
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36/2015. (VI.3.) 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 

 
 

2. Előterjesztés a 2015/2016-os nevelési év előkészítéséről 
 (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Sárdi Zoltánné köznevelési referens tájékoztatta a megjelenteket az előterjesztés Toponárt 
érintő részéről. 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
37/2015. (VI.3.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
2015/2016-os nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatokat 
elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 
Mihalecz András tanácsnok javasolta, hogy a nyári toponári közterületeken elvégzendő  
javításokra, munkákra a 2015. évi részönkormányzati keretből 70.000.-Ft-ot biztosítsanak a 
Toponárt Szépítők Egyesület részére. 
 
38/2015. (VI.3.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2015. évi részönkormányzati keretéből a Toponárt Szépítők Egyesület részére közterület 
karbantartás költségeire 70.000.-Ft támogatást biztosít. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. június 30. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy a Desedát körbekerülő kerékpáros úton 
kismotorok és egyéb motoros járművek nem közlekedhetnek, erre hívják fel a figyelmét a 
városrész lakosságának is. 
 
Gerse Ferenc képviselő elmondta, megkeresték az ott lakók, hogy a Toponári út 75-83. számú 
házak előtt az árokban megáll a víz, megbüdösödik, nincs az árok kitisztítva. 
A Toponári út 81. szám előtti buszváró közel van az úttesthez, így balesetveszélyes.  
A buszmegállókban az úttesten kialakult kátyúk miatt esős időben a várakozókat lefröcskölik az 
autók. 
A Toponári út 52. szám előtti gesztenyefa veszélyes, ahogy már említette az előző 
részönkormányzati ülésen, de még nem történt intézkedés ez ügyben. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
 
Kaposvár, 2015. június 3. 
 
 
 
 
   Mihalecz András   Hermann-né Kanyar Julianna 
            elnök            képviselő 
                jegyzőkönyv-hitelesítő 


