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Toponári Településrészi Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2017. 
szeptember 20. 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. 
 
35/2017. (IX.20.) 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 I. félévi teljesítéséről és 
költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Tájékoztató Kaposvár MJV Toponár Településrészi Önkormányzat részére a toponári 
településrészt érintő problémákról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

 Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
Napirend tárgyalása 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és 
költségvetési rendelet 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. 
 
 
 



36/2017. (IX.20.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről és költségvetési rendelet 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 

 
2. Tájékoztató Kaposvár MJV Toponár Településrészi Önkormányzat részére a 

toponári településrészt érintő problémákról  
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
Mihalecz András tanácsnok felolvasta a tájékoztatót és az alábbi észrevételeket tette:  
 - Elmondta, hogy a 2017. június 14. napján kelt tájékoztató szerint a Városgondnokság 2017. 
június 5-ig (visszamenőleg) elvégzi a 6505. számú főközlekedési úttól a vasúti átjáróig tartó   
útszakasz javítását, úgymint kátyúzást, vízelvezetési problémák megoldását. A lakosság jelzése 
alapján a kátyúzás nem történt meg. 
 - A következő pontban, a felüljárónál keletkezett úthibákkal kapcsolatban szeretnék tudni, hogy a 
Városgondnokság jelzésére mit jelzett vissza a Magyar Közút Zrt. 
 - Az Egyetem kezelésében lévő utak minőségével kapcsolatban egyeztettek az Egyetemmel, de 
érdemi munka nem történt, az út állaga tovább romlik. A Fészerlakon élők szinte naponta jelzik a 
problémát. Polgármester Urat is tájékoztatták arról, hogy veszélyes az út. 
 - Répáspusztán a két kaviccsal leszórt utca ismét nehezen járható, mert az eső kimosta a kavicsot. 
 - A Toponári úton a Takarékszövetkezetnél a járda javítása megtörtént, nagyon jó minőségű lett, 
köszönik szépen. 
 - Kérik, hogy a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos munkálatok során legyenek figyelemmel a 
Toponári útra is, a problémát az iskola területéig kell megoldani. 
 
Mihalecz András tanácsnok kérte a tájékoztató fenti észrevételekkel és kérésekkel történő 
elfogadását. 
 
37/2017. (IX.20.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a toponári településrészt 
érintő problémákról szóló tájékoztatót megtárgyalta és az alábbi észrevételekkel és kérésekkel 
fogadta el: 
 -A lakosság jelzése alapján a 6505. számú főközlekedési úttól a vasúti átjáróig tartó útszakaszon a 
kátyúzás nem történt meg. Kérik a munka elvégzését. 
 - A felüljárónál keletkezett úthibákkal kapcsolatban szeretnék tudni, hogy a Városgondnokság 
jelzésére mit jelzett vissza a Magyar Közút Zrt. 
- Az Egyetem kezelésében lévő utak minőségével kapcsolatos problémák még nem oldódtak meg. 
A Fészerlakon élők szinte naponta jelzik a problémát. 
- Répáspusztán a két kaviccsal leszórt utca ismét nehezen járható, mert az eső kimosta a kavicsot. 
- Kérik, hogy a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos munkálatok során legyenek figyelemmel a 
Toponári útra is, a problémát az iskola területéig kell megoldani. 
 



 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

 Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy az iskola és az óvoda környékén reggel 
és délután minden nap nagy forgalom van, ami balesetveszélyes, korábban már történt itt gázolás. 
A kritikus időszak reggel 7.00 és 8.00 óra között, valamint délután 15.30 és 17.00 óra között van. 
Nemrég egy ott közlekedő autó majdnem elgázolt négy gyermeket a zebrán. Sajnos parkolni nem 
lehet, a sebességkorlátozást nem veszik figyelembe az emberek. A polgárőrök és a szülői 
munkaközösség tagjai segítenek a biztonságos közlekedésben, ennek ellenére nem megnyugtató a 
közlekedési helyzet. A szülői munkaközösség levélben fordult Polgármester Úrhoz és a 
részönkormányzati képviselőkhöz, melyben kérték, hogy legalább az egyik oldalon alakítsanak ki 
parkolókat. Javaslatuk szerint az árok lefedésével a gesztenyefák között ferde parkolók alakíthatók 
ki. A területen lévő jelzőlámpa nem működik funkciója szerint, folyamatosan egyforma jelzést ad. 
Ennek megjavítása is segítene a kialakult helyzeten. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő jelezte továbbá, hogy az orvosi rendelő előtti parkoló 
aszfaltozása is szükséges lenne. 
 
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, pedig már 5-10 alkalommal jelezték; 
- a sportpályánál a parkoló nem készült, érdeklődnek, hogy mi ennek várható időpontja; 
- közmeghallgatáson jelezték, hogy szeretnék kérni a Juhász Gyula utca mart aszfalttal történő 

beborítását, erre ígéretet is kaptak.  Szeretnék tudni, mikorra várható a munka elvégzése. 
- Szabó P. utcában a településrész örömére elkészült a buszváró előtti rész, ezt köszönik a 

lakók. Azonban a fedett buszváró alatt van egy mélyedés. Ez a rész alacsonyabb, időseknek és 
fiataloknak is megnehezítheti a buszra történő felszállást, ezen kívül eső után itt megáll a víz. 
Kérik a Műszaki Igazgatóságot, hogy nézzék meg és javítsák ki a hibát, ezzel használhatóvá 
tennék a buszvárót. 

- Fészerlakon az egyetem állattartó telepe és a kastély közötti utca ősszel és télen szinte 
járhatatlan, nagy a sár. Az emberek csak csizmában tudnak elmenni a buszváróig. Ígéretet 
kaptak arra, hogy járdát építenek, ez azonban még nem valósult meg. 
 

Hermann-né Kanyar Julianna képviselő tájékoztatta képviselő társait, hogy érkezett egy 
beadvány, melyben jelezték az Orci utcában lakók, hogy egy árverezésre váró házban - az Orci 
utca és a Váci M. utca sarkán - rágcsálók szaporodtak el. Tavasztól-őszig derékig érő gaz van a 
háznál, senki nem gondozza. Az elhanyagolt ingatlan rontja az utcaképet és a rágcsálók 
elszaporodása veszélyes a környéken élőkre. Szeretnének valamilyen megoldást a problémára. 

 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy a Kócsag u. forgalma megnövekedett, 
egyre több autó közlekedik arra. Az utcában sok kisgyermekes család él, az ő védelmük érdekében 
szükség lenne egy forgalomkorlátozó eszközre pl. fekvőrendőrre. 

 
Mihalecz András tanácsnok kérte, hogy mérjék fel a lakók igényeit, ők szeretnék-e ezt. Ha valaki 
vállalná, hogy a háza elé kerüljön az eszköz, jelezze.  

 



Illés Jánosné képviselő elmondta, hogy már korábban kértek kamerát, 2 db-ra kaptak ígéretet, de 
még nem érkezett meg. Egyiket a játszótérhez helyeznék, hogy az iskolát figyelje, a másikat az 
orvosi rendelőhöz tennék. Szeretnék megtudni, mikorra várható a kamerák kihelyezése. 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy jelzés érkezett hozzá, miszerint a Toponári u. 46. szám 
alatti önkormányzati lakásban lakó személyek veszélyeztetik az ott élők, főleg a gyermekek és idősek 
biztonságát. Többen jelezték, hogy félve közlekednek arra, inkább átmennek a másik oldalra. Kérik, 
hogy az illetékes iroda vagy a Vagyonkezelő Zrt. ellenőrizze a lakókat és keressen megoldást a 
problémára. 
 
Mihalecz András tanácsnok kérte, hogy a fenti problémákról és megoldási lehetőségekről 
kapjanak tájékoztatást az illetékes irodától.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
 
Kaposvár, 2017. szeptember 20. 
 
 
 
 

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


