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Kaposvár Megyei Jogú Város 
Toponári Településrészi Önkormányzata 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2015. 
december 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. 
 
44/2015. (XII.02.) 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-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról  

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

 
2. Előterjesztés a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 

valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
 
Napirend tárgyalása 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 

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

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
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45/2015. (XII.02.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az  
önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-módosítást, valamint a határozati 
javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány a rendelet-módosításra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Szavazati arány a határozati javaslatokra:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
2. Előterjesztés a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 

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

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
46/2015. (XII.02.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
2016/2017-es 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. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 
Mihalecz András tanácsnok bemutatta a településrész új körzeti megbízottját, Bokor Richárdot. 
Bokor Richárd rendőr-főtörzsőrmester elmondta, hogy 10 éve van állományban és július 1-től 
dolgozik itt körzeti megbízottként. Orciban van szolgálati lakása és a megadott mobilszámon 24 
órában elérhető. Kéri, forduljanak hozzá bizalommal és tájékoztassák a városrész lakóit is. 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő tájékoztatta a megjelenteket a városrész adventi 
rendezvényeiről, melyet szórólap formájában a lakosságnak is eljuttatnak. Mindenkit szeretettel 
várnak a rendezvényeken és békés, boldog karácsonyt kívánnak a Toponári Településrészi 
Önkormányzat nevében. 
 
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 


