
2016.05.17. C:\zc\20160420_top.doc 1/2 

Kaposvár Megyei Jogú Város 
Toponári Településrészi Önkormányzata 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2016. 
április 20. 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. 
 
28/2016. (IV.20.) 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 végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

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

pénzmaradvány elszámolásáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 



2016.05.17. C:\zc\20160420_top.doc 2/2 

29/2016. (IV.20.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 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 és a határozati javaslatokra: 
         4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
30/2016. (IV.20.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az  
önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-
tervezetet, valamint a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre és a határozati javaslatokra: 
         4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
Mihalecz András tanácsnok kéri, hogy az iskolai játszótér helyszínének kijelölésénél 
vegyék figyelembe az iskola javaslatát és tájékoztassák a Toponári Településrészi 
Önkormányzatot is. 
Sütő Jánosné kérdezte, hogy mikor történik meg a répáspusztai focipálya talajkiegyenlítése, 
melyet a lakossági fórumon megígértek. 
Gerse Ferenc képviselő kérdezte, mikor indul a toponári járda-, illetve csapadékvízhálózat 
felújítás megkezdése. Egy toponári buszváró áthelyezésére is ígéretet kaptak. Fészerlakon két  
utca burkolata is felújításra szorul, az egyik sáros, nincs szilárd burkolat rajt, a másikat 
kátyúzni kellene. 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy május 20-án ismét lesz Toponári 
Tehetség Tár rendezvény, melyre mindenkit szeretettel várnak. 
Vajay Zoltánné a Magyar Vöröskereszt Toponári Alapszervezete nevében mindenkit  
szeretettel hív a május 2-i Anyák Napi ünnepségükre. 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
Kaposvár, 2016. április 20. 
 
 

 Mihalecz András     Hermann-né Kanyar Julianna 
           elnök                      képviselő 
               jegyzőkönyv-hitelesítő 


