
Kaposvár Megyei Jogú Város 
Toponári Településrészi Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2017. 
augusztus 29. 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. 
 
32/2017. (VIII.29.) 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. A településrész falunapi rendezvénye 
Előterjesztő:  Mihalecz András tanácsnok 

 
2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

 Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
Napirend tárgyalása 
 

1. A településrész falunapi rendezvénye 
          Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
     
Mihalecz András tanácsnok a településrészen megrendezendő falunapi rendezvény 
költségeihez a 2017. évi részönkormányzati keret terhére javasolta további 100.000,-Ft 
támogatás megállapítását. A rendezvény szeptemberben kerül megrendezésre, ezért kéri a 
döntéshozókat, hogy a támogatás folyósításáról soron kívül intézkedjenek. 
 
33/2017. (VIII.29.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2017. évi részönkormányzati keretéből a Toponárt Szépítők Egyesület részére a településrész 
falunapi rendezvényeinek szervezési költségeihez további 100.000.-Ft támogatást biztosít. A 
támogatást kérik soron kívül folyósítani. 
 



Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2017. szeptember 30. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

 Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy Lőrincz József a Deseda Egyesület képviselője 
megkereste a részönkormányzatot és segítségüket kérte. Lőrincz József jelezte, hogy a 
zártkerti területeken közel 100 család él életvitelszerűen, a családok fele kisgyermekes, akik 
egész évben itt élnek. Tavasztól őszig közel 200 család lakik itt, de számuk folyamatosan 
emelkedik. Jelenleg ezek az emberek kútból nyernek vizet, de felmerült az igény, hogy 
vezetékes vízellátást szeretnének. A probléma már évek óta fennáll, de egyre erőteljesebben 
érzékelhető és gondot okoz. A részönkormányzaton keresztül kérik az önkormányzatot, hogy 
kérje fel a KAVÍZ Kft. szolgáltatót egy tanulmányterv elkészítésére, mely tartalmazza azt is, 
hogy a hálózat kiépítése milyen költségekkel járna. A költségekhez a lakók hozzájárulnának. 
Tudomásuk szerint a legközelebbi vízadó hely a toponári temetőnél található. 

 
Mihalecz András tanácsnok kérte, hogy az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a 
szolgáltatóval a tanulmányterv elkészítése érdekében és annak elkészültét követően a 
megoldási lehetőségekről kapjanak tájékoztatást a Műszaki Igazgatóságról. 
 
34/2017. (VIII.29.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
felkéri Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a vízellátás kialakítása érdekében 
kérjen tanulmánytervet a KAVÍZ Kft. szolgáltatótól. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
Kaposvár, 2017. augusztus 29. 
 
 
 
 Mihalecz András     Hermann-né Kanyar Julianna 
           elnök                      képviselő 
               jegyzőkönyv-hitelesítő 


