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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2017. 
május 31. 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. 
 
29/2017. (V.31.) 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 2017. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2. Előterjesztés a 2017/2018. 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 2017. évi költségvetésének 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. 



30/2017. (V.31.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-
tervezetet, valamint a határozati javaslatokat 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 a 2017/2018. nevelési év előkészítéséről 
    (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
31/2017. (V.31.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
2017/2018. 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  
 
Mihalecz András tanácsnok köszöntötte Paszterkóné Szemők Orsolyát, a Városgondnokság 
képviselőjét. Kérte a jelenlévőket, hogy mondják el azokat az észrevételeiket, amelyek a 
Városgondnokság munkáját érinti.  
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy a toponári 
városrész támogatást kapjon a Városgondnokságtól is. Közeleg a Virágos Kaposvár verseny, 
de a virágok nagy részét még nem kapták meg. 
 
Illés Jánosné képviselő tájékoztatta képviselőtársait, hogy a virágokat Siófokról szállítják, ő 
már egyeztetett mindent. 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy minden toponári lakos kapott levelet a verseny 
útvonaláról, kérték a lakókat, hogy egyénileg is szépítsék virággal környezetüket.  
 
Németh Jánosné a Frézia Nyugdíjas Klub vezetője elmondta, hogy minden településen 
tavasszal kezdik a virágosítást, véleménye szerint itt is korábban kellette volna. 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy a közterületeken már korábban is ültettek 
virágokat, a saját portáján mindenkinek magának kell ezt rendeznie. 
 



Hermann-né Kanyar Julianna képviselő tájékoztatta képviselőtársait, hogy a Festetics 
Karolina Óvoda vezetője levélben fordult a részönkormányzat vezetősége felé, és kérte a 
részönkormányzat támogatását abban, hogy az óvoda kaphasson egy műfüves pályát. Az 
ehhez szükséges földmunkálatokat egy helyi vállalkozó kivitelezné. A gyerekek csatlakoztak 
a Bozsik ovifoci programhoz, az óvoda a szükséges eszközöket igyekszik pályázati forrásból 
bővíteni. A döntéshozók nem támogatták a toponári óvodát, mert peremterületen helyezkedik 
el és sok a zöld terület. 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy a döntéshozókat arra kérik, hogy gondolják 
végig újra döntésüket. Az indok, hogy peremterület, bántó és diszkriminatív. Ha sok a zöld 
terület, akkor sem helyes, hogy azokat büntetik, akik sok munkával természetes és barátságos 
környezetet alakítanak ki. A toponári Óvoda a csökkenő demográfiai mutatók ellenére is az 
egyik legvonzóbb intézmény a gyerekek és a szülők szempontjából. Kérik, hogy a város 
vezetése gondolja újra döntését. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő megköszönte a gyermeknapi támogatásokat. A 
rendezvényre meghívták a médiát is, bár véleménye szerint nem fordít kellő figyelmet a 
média az ilyen rendezvényekre. A gyereknapról is csak egy rövid cikk jelent meg. 
 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2017.06.02. napján rendezik a III. Toponári Tehetségtár 
elnevezésű kulturális programot, amelyen az óvoda és az iskola mintegy 130 gyerekkel vesz 
részt. Ez egy színvonalas kulturális rendezvény, melyre mindenkit szeretettel várnak.  
 
Németh Jánosné a Frézia Nyugdíjas Klub vezetője elmondta, hogy Kistérségi Kulturális 
bemutató volt, amely sikeres volt. Elmondta, hogy 2017.06.12. napján rendezik a nyugdíjas 
klub hagyományos nyárköszöntő ünnepségét, melyre szeretettel meghív mindenkit. A 
rendezvényen ünneplik a nyugdíjas klub fennállásának 25. éves évfordulóját is. 
 
Illés Jánosné képviselő elmondta, hogy a korábban jelzett problémák közül még mindig van 
néhány, amely változatlanul fennáll. Ezek a következők: 

- a sebességmérő óra nem működik, 
- az Idősek Klubjához (a gyógyszertárnál) szeretnének egy korlátot, 
- Fészerlakon a közösségi ház rossz állapotban van, kérik ennek rendbehozatalát, mert 

gyermekrendezvényeket szeretnének itt tartani. Szükség lenne néhány dologra, pl. 
kályha, székek, linóleum. 

 
Németh Jánosné jelezte, hogy a Gém utcából a Deseda felé vezető kitaposott ösvény 
balesetveszélyes, nem lehet használni. Kérte az ösvény lezárását.  
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy a Répáspusztai temető a Somogy Temetkezési 
Kft-hez tartozik. A temető elhanyagolt, gondozatlan. A hozzátartozók szeretnék rendbe hozni, 
megtisztítani, ehhez kérik a Temetkezési Kft. igazgatójának beleegyezését. 
Szeretnék jelezni, hogy a ravatalozó környéke és a sírok közötti területek nagyon 
elgazosodtak, kérnék ezek megtisztítását. 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy Nagyváradi- Kiss Anna Mária telektulajdonos 
levélben kereste meg őt. Jelezte, hogy a Deseda út 4. szám alatti ingatlan Deseda tó felőli 
végében forrásvíz kisajátításával és a természetes vízfolyás megváltoztatásával egy tó került 
kialakításra. Leírta, hogy a forrásvíz az ő telkén folyik keresztül, ez eddig tiszta és 
használható volt. Tudomása van arról, hogy a kialakított tó vizét állattartás, állatitatás céljából 
alakították ki.  



A bejelentő az Építéshatósági Irodához fordult, melyben kérte, hogy vizsgálják meg, hogy a 
tó kialakítása engedély alapján történt-e. Kérte továbbá a szükséges intézkedés megtételét 
annak érdekében, hogy a forrásvíz medrébe ne kerüljön szennyezett víz, veszélyeztetve ezzel 
a Deseda vizének tisztaságát is. 
Nevezett másik problémája az, hogy korábban sokan a telkén keresztül jártak át a Desedához, 
ezt az átjárást megszüntette. Erre azért került sor, mert telkén sok szemete leraktak, kivágták a 
fáit és ellopták. Kérte a szükséges intézkedés megtételét arra vonatkozóan, hogy a gyalogos 
közlekedést biztosító önkormányzati gyalogút használható állapotba kerüljön vagy - a 
balesetveszély elkerülése érdekében is - rendeljék el a gyalogút két végének technikai 
lezárását. 

 

Mihalecz András tanácsnok kérte, hogy a fenti problémákról és megoldási lehetőségekről 
kapjanak tájékoztatást a Városgondnokságtól, illetve az Építéshatósági Irodától. 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
Kaposvár, 2017. május 31. 
 
 

 

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


