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JEGYZŐKÖNYV 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2017. 
április 19. 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. 
 
26/2017. (IV.19.) 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 költségvetésének végrehajtásáról, a 2016. évi 
pénzmaradvány megállapításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2017. 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 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2016. 
évi pénzmaradvány megállapításáról (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült 

jegyzőkönyv tartalmazza.) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
27/2017. (IV.19.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a 2016. évi pénzmaradvány megállapításáról szóló 



előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokat és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja 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 az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
28/2017. (IV.19.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokat és a 
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

Szavazati arány a határozati javaslatokra:  4 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

 
 

3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
Mihalecz András tanácsnok köszöntötte Szalay Lillát az Együd Árpád Kulturális Központ 
igazgatónőjét. Kérte, hogy mondjon pár szót tevékenységükről.  
 
Szalay Lilla megköszönte a meghívást. Ismertette a képviselőkkel, hogy a kulturális központ több 
területen is végzi munkáját, például jelenleg a Csiky Gergely Színház előadásai is itt zajlanak, a 
Szivárvány Kultúrpalotában szerveznek programokat és hét városrészben található művelődési 
házban is aktívan tevékenykednek. Leginkább Toponáron használják a művelődési házat. 
Megköszönte, hogy a településrészen lakók részt vesznek a rendezvényeken és segítik a kulturális 
központ munkáját. Kéri, hogy továbbra is jelezzék igényeiket, gondolataikat, így tudnak 
hatékonyan együttműködni. 
 
Mihalecz András tanácsnok Elmondta, hogy a településrész életében nagyon sokan részt 
vesznek, képviseltetik magukat egyesületek, civil szervezetek is. Vannak igények, de - gyakran 
pénzhiány miatt - nem tudnak mindenre megoldást. Kérik a központot, hogy próbálják segíteni a 
helyi közösséget abban, hogy esetleg bizonyos kedvezményeket kaphassanak. Vannak kiemeltebb 
rendezvények, amelyekre különös figyelmet kell fordítani. Ilyen például a falunap, vagy a 
gyermeknap, ezek mindenki számára fontosak. 



Elmondta, hogy a művelődési ház nem interaktív, nehéz a fiatalokat idevonzani. Korábban a 
művelődési házban történt minden fontos esemény, mára ez megváltozott. A városrész partner a 
programok szervezésében, a kommunikációban. Közreműködik abban, hogy a művelődési ház 
ismét a közösségi élet központja legyen. 
Régebben érdekes téli program volt a kolbásztöltés, melyen sokan részt vettek. Az emberek jó 
szándékkal szervezték, pedig kevés pénz állt rendelkezésükre. Ez hagyományos falusi disznóvágás 
volt, a rendezvényt egyéb programokkal – gyermekműsorok, néptánc, zene – színesítették. Sajnos 
pénz hiányában nem tudták hosszútávon szervezni, de amikor megszűnt, hiányolták az emberek. 
Véleménye szerint, ha ez a program beépülhetne a városi rendezvények közé, a téli időszakban 
remek program lehetne. Ha az iskola és az óvoda is csatlakozik a programhoz, eljönnek a 
gyermekek és a szüleik is. Ha tartalmas a program, többen vesznek részt. Kéri a kulturális központ 
támogatását a rendezvények megvalósításában. 
 
Szalay Lilla elmondta, hogy örül, ha a helyi közösségnek van elképzelése. Lehet ilyen 
eseményeket tervezni, meg kell nézni, hogy milyen költségekkel jár és talán sikerül megvalósítani 
is. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő gratulált az igazgatónőnek a vezetői beosztásához. 
Elmondta, hogy írásban is benyújtják igényeiket a művelődési házra vonatkozóan, de szóban is 
elmondta azokat. Szükség lenne ajtócserére, a parkoló megvilágítására, a hátsó kis épületek rendbe 
rakására, a székek cseréjére is. Szeretnék kérni, hogy az épület elé kerüljön felállításra egy 
kerékpártartó. Lehetőség szerint szükséges a parkoló bővítése is, esetleg a két vízelvezető árkot 
meg lehetne szüntetni. A berendezést illetően szeretnének kérni egy hűtőszekrényt és egy 
gáztűzhely is hiányzik. 
 
Szalay Lilla tájékoztatta a képviselőket, hogy pályázati úton próbálnak forráshoz jutni, ami 
segíthet abban, hogy a művelődési ház egy részét rendben tudják tenni. Mindig a legfontosabb 
dolgok készülnek, fel kell állítaniuk egy fontossági sorrendet. Apró lépésekben készülnek a 
felújítások minden művelődési ház esetében. 
 
Illés Jánosné képviselő bemutatta a testületnek Pacsainé Kovács Zsuzsannát, aki a továbbiakban 
vállalta Fészerlak közösségi életének szervezését. 
 
Pacsainé Kovács Zsuzsanna elmondta, hogy már régóta ismeri az itt lakó embereket, reméli, 
hogy elfogadják őt. Véleménye szerint az embereket össze kell fogni, egységesíteni kell őket, ezért 
vállalta ezt a feladatot. 
 
Mihalecz András tanácsnok észrevételt tett arra vonatkozóan, hogy a Fészerlakra vezető 
bekötőút nagyon rossz állapotban van. Rendszeres probléma, hogy nem lehet közlekedni rajta. Az 
út az egyetemhez tartozik. A testület kéri az önkormányzat közbenjárását az egyetemnél, hogy 
javítsák meg az utat. 
 
Sütő Jánosné elmondta, hogy Répáspusztán a két utcában csak hanyagul leszórták a kavicsot, az eső 
és az autók kereke így gyorsan felveri. 
 
Illés Jánosné képviselő jelezte, hogy a Toponári úton a Takarékszövetkezetnél a járda 
aszfaltozásánál nem hozták szintbe a két járdát. Emiatt balesetveszélyes, javításra szorul. Ezen kívül 
az Idősek Klubjához szeretnének egy korlátot kérni. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna elmondta, hogy a „Virágos Kaposvár” programhoz csatlakoztak, már 
egyeztettek az intézményekkel. Véleménye szerint a civil szervezetekkel összefogva nagyon szép 
utcaszakaszt lehet kialakítani. 



 
Mihalecz András tanácsnok összegezve a fentieket kérte, hogy az alábbi problémákról és 
megoldási lehetőségekről kapjanak tájékoztatást a Városgondnokságtól, illetve a Műszaki 
Igazgatóságtól: 
 

1. A Fészerlakra vezető bekötőút nagyon rossz állapotban van. A testület kéri az 
önkormányzat közbenjárását az egyetemnél, hogy javítsák meg az utat. 

2. Répáspusztán a két utcában csak hanyagul leszórták a kavicsot. Kérik ennek javíttatását. 
3. A Toponári úton a Takarékszövetkezetnél a járda aszfaltozásánál nem hozták szintbe a két 

járdát. Emiatt balesetveszélyes, javításra szorul. 
4. Az Idősek Klubjához szeretnének egy korlátot kérni 

 
Mihalecz András tanácsnok kérte, hogy a részönkormányzat következő ülésén vegyen részt 
Herczeg Attila a Városgondnokság vezetője is. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
 
Kaposvár, 2017. április 19. 
 
 
 
 

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


