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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2017. 
január 18. 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. 
 
 
1/2017. (I.18.) 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 2017. évi 
költségvetéséről 

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

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Toponár Településrészi 
Önkormányzatának 2017. évi munkatervéről  

Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
Közreműködik: Lévainé Flórián Marianna titkár 

 
 

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

 
 



Napirend tárgyalása 
 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 

 (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Mihalecz András tanácsnok felkérte Erős Györgyöt, a Gazdasági Igazgatóság irodavezető-
helyettesét, hogy szóban egészítse ki az előterjesztést. 
 
Erős György irodavezető-helyettes elmondta, hogy a részönkormányzati keret a tavalyihoz 
hasonlóan 2.000.000,-Ft-os keretben lett meghatározva, ehhez adódik még a 2016. év 
maradványösszege. Több projekt előkészítése már 2016-ban megtörtént. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy a februári ülésen döntenének a 
részönkormányzati keret felhasználásáról. 
 
A jelenlévők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
2/2017. (I.18.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 
és a határozati javaslatokat, valamint a rendelet-tervezetet 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 Kaposvár Megyei Jogú Város Toponár Településrészi Önkormányzatának 
2017. évi munkatervéről  
 (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
3/2017. (I.18.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2017. évi munkatervét 
elfogadja. 
 
Felelős: Mihalecz András elnök 
Közreműködik:  Lévainé Flórián Marianna titkár 
Határidő: azonnal 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 



3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy szeretné kérni a Toponári Civil 
szervezetek 2017. évi munkatervét.  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az óvodai jótékonysági bál időpontja 2017.02.11., az iskolai 
bál pedig 2017.03.04-én lesz. Javasolta, hogy a részönkormányzat a 2016-os év 
maradványösszegének terhére az óvodai jótékonysági bál rendezvényhez a „Gyermekmosoly 
Alapítvány” részére 70.000,-Ft támogatást, az iskolai jótékonysági bál rendezvényhez a  
„Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére 100.000,-Ft 
támogatást biztosítson. A felajánlásról készül egy levél, melyet a rendezvényeken 
felolvasnak. 
 
4/2017. (I.18.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2016. évi részönkormányzati keret pénzmaradványának terhére az óvodai jótékonysági bál 
rendezvényhez a „Gyermekmosoly Alapítvány” részére 70.000,-Ft támogatást biztosít. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. március 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
5/2017. (I.18.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2016. évi részönkormányzati keret pénzmaradványának terhére az iskolai jótékonysági bál 
rendezvényhez a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány 
részére 100.000,-Ft támogatást biztosít. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. március 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Illés Jánosné képviselő elmondta, hogy városrész területére telepített sebességmérő óra évek 
óta nem működik, pedig szükség lenne rá. Javítására még nem került sor, szeretnék ezt kérni. 
 
Gerse Ferenc képviselő elmondta, hogy az Orci utca – Szabadság utca sarka (Idősek 
Otthonával szemben) nehezen belátható, ezért balesetveszélyes az Orci utcán való átkelés 
szempontjából egy családi ház elé ültetett tuják miatt. 
 
Németh Jánosné a Frézia Nyugdíjas Klub vezetője jelezte, hogy a temetőnél a 
buszfordulóban rendszeresen lerakják a szemetet.  
  
 



Mihalecz András tanácsnok jelezte, hogy a Látogatóközponttal szemben, a Deseda dny-i 
oldalán, közvetlenül a víz mellett építési törmelékkel töltöttek fel - már második alkalommal, 
vélhetően illegálisan – környezetvédelmi területet. Szükség esetén fényképet tud csatolni az 
esetről. Szeretné kérni, hogy a Városgondnokság szüntesse meg a problémát. 
 
Mihalecz András tanácsnok kérte, hogy a felmerült problémákról a Részönkormányzat 
hozzon határozatot és a megoldásokról kérjen tájékoztatást a Városgondnokságtól, illetve a 
Műszaki Igazgatóságtól. 
 
6/2017. (I.18.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata kéri a 
Városgondnokságot, illetve a Műszaki Igazgatóságot, hogy az alábbi - Toponár városrész 
területén felmerülő - problémák megoldásában működjön közre és a megoldásról tájékoztassa 
a Toponári Településrészi Önkormányzatot: 
 

1. A városrész területére telepített sebességmérő évek óta nem működik, pedig szükség 
lenne rá. Kérik ennek javíttatását. 

2. Az Orci utca – Szabadság utca sarka nehezen belátható, ezért balesetveszélyes az Orci 
utcán való átkelés szempontjából egy családi ház elé ültetett tuják miatt. 

3. A temetőnél a buszfordulóban rendszeresen lerakják a szemetet.  
4. A Látogatóközponttal szemben, a Deseda dny-i oldalán, közvetlenül a víz mellett 

építési törmelékkel töltöttek fel - már második alkalommal, vélhetően illegálisan - 
környezetvédelmi területet. 

 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy a Horgász Egyesület felé jelezni fogja, hogy 
szólítsák fel a horgászokat, hogy ügyeljenek a tisztaságra, ne szemeteljenek. 
 
Gerse Ferenc képviselő elmondta, hogy a Fejedelem utcában panaszkodtak a lakók, hogy a 
szolgáltató nem szállítja el a szemetet az utcából. Jelenleg a lakók máshova viszik a szemetet.  
 
Illés Jánosné képviselő elképzelhetőnek tartja, hogy a lakók nem kötöttek szerződést a 
szolgáltatóval, ezért nem szállítják el a szemetet. A lakóknak kell jelentkezni a szolgáltatónál. 
 
Ács Ferencné a Toponárért Nyugdíjas Egyesület vezetője elmondta, hogy az egyesület ebben 
az évben ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját, az ünnepséget októberben tartanák. 
 
Németh Jánosné a Frézia Nyugdíjas Klub vezetője elmondta, hogy a Nyugdíjas Klub ebben 
az évben ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját, ebből az alkalomból a Nyugdíjas 
Szövetségtől egy emléklapot kaptak. 
 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
Kaposvár, 2017. január 20. 
 
 
 
 
             Mihalecz András                   Hermann-né Kanyar Julianna 
  elnök                          képviselő 
               jegyzőkönyv-hitelesítő 


