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Kaposvár Megyei Jogú Város 
Toponári Településrészi Önkormányzata 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2016. 
június 1. 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. 
 
31/2016. (VI.01.) 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 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Előterjesztés a 2016/2017. nevelési év előkészítéséről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 

 

Napirend tárgyalása 
 
1. 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. 
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32/2016. (VI.01.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az 
önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 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 

 
 

2. Előterjesztés a 2016/2017. nevelési év előkészítéséről 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
33/2016. (VI.01.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
2016/2017. 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  
 
Gerse Ferenc képviselő elmondta, hogy két halaszthatatlan dolgot meg kell oldani a 
városrészen, melyet többször jeleztek az Önkormányzat felé és szóbeli ígéretet kaptak a 
végrehajtásra: 
 

• a Toponári út és a Kócsag utca kereszteződésénél lévő buszmegálló balesetveszélyes, 
nagyon az út szélén van, az utóbbi időben két alkalommal is megrongálta a tetejét egy 
arra járó teherautó; 

 
• a Toponári úton a Flórián tér környékén a vízelvezetés még mindig nincs megoldva, az 

árkokban áll a bűzös víz, mely szennyvízből is adódhat, patkányokat is láttak a 
környéken. 

 
34/2016. (VI.01.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata ismételten jelzi az 
Önkormányzat felé - azonnali intézkedést kérve - hogy a Toponári út és a Kócsag utca 
kereszteződésénél lévő buszmegálló balesetveszélyes, nagyon az út szélén van, az utóbbi 
időben két alkalommal is megrongálta a tetejét egy arra járó teherautó. 
 
Szavazati arány: 
   4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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35/2016. (VI.01.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata ismételten jelzi az 
Önkormányzat felé, hogy a Toponári úton a Flórián tér környékén a vízelvezetés még mindig 
nincs megoldva, az árkokban áll a bűzös víz, mely szennyvízből is adódhat, patkányokat is 
láttak a környéken. 
 
Szavazati arány: 
   4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy szeptember 10-re tervezik a 
Falunapot és jó lenne összekötni az iskolai játszótér avatásával. 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
Kaposvár, 2016. június 1. 
 
 

 

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


