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Kaposvár Megyei Jogú Város 
Toponári Településrészi Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2015. 
szeptember 2. 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. 
 
39/2015. (IX.2.) 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 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról   

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

 
2. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 

önkormányzati rendelet módosításáról   
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
 
Napirend tárgyalása 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

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

Ráczné Varga Mária pénzügyi irodavezető kiegészítésként elmondta, hogy a kárpátaljai 
magyar lakta települések megsegítésére, a Megyei Jogú Városok Szövetsége felhívására 5 millió 
forint, valamint szeptember 11-i Klíma-napra – melyen a Köztársasági Elnök is részt vesz -1,5 
millió forint elkülönítésre került. 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
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40/2015. (IX.2.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet 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 közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
41/2015. (IX.2.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet  
módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy a hétvégén megrendezett Nyárbúcsúztató jól 
sikerült, több, mint százan vettek részt. Köszöni a Répáspusztán megrendezett programokat is. A 
fészerlaki rendezvény nem volt sikeres, az ott élők nem tudtak összefogni az ügy érdekében. 
Jövőre az erre szánt pénzt a toponári rendezvényre kellene költeni. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy szeptember 12-én rendezik a 
Toponári Falunapot. Összeállt a programterv, készen vannak a plakátok és szórólapok, melyeket 
a hétvégén juttatnak el a városrész lakosaihoz. Egész napos program lesz, délelőtt kispályás foci, 
főzőverseny, lángos-sütés, délután fellépők, kézműves foglalkozások. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
Kaposvár, 2015. szeptember 2. 
 
 
 
   Mihalecz András   Hermann-né Kanyar Julianna 
            elnök            képviselő 
                jegyzőkönyv-hitelesítő 


