
Kaposvár Megyei Jogú Város 
Toponári Településrészi Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2017. 
november 2. 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. 
 
38/2017. (XI.02.) 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. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. évi munkatervéhez 
Előterjesztő:       Mihalecz András tanácsnok 
 

2. Tájékoztató Kaposvár MJV Toponár Településrészi Önkormányzata 2017. 
szeptember 20-i ülésének jegyzőkönyvéhez 

 Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

 Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
Napirend tárgyalása 
 

1. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. évi munkatervéhez 
Előterjesztő:       Mihalecz András tanácsnok 

 
39/2017. (XI.02.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a Közgyűlés 2018. évi 
munkatervéhez nem tesz javaslatot. 
 
Szavazati arány:   4 igen 

  0 tartózkodás 
  0 nem 

 
 



2. Tájékoztató Kaposvár MJV Toponár Településrészi Önkormányzata 2017. 
szeptember 20-i ülésének jegyzőkönyvéhez (3. számú és 4. számú melléklet) 

 Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy köszönik a Műszaki Igazgatóság és a 
Városgondnokság tájékoztatóját és az elvégzett munkákat is. Felolvasta a tájékoztatókat, melyekre 
a képviselők az alábbi észrevételeket tették:  
  
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő 
 - elmondta, hogy tudomása szerint az óvoda oldalán folytatják a csapadékvíz elvezető árok 
lefedését; 
 - javasolta, hogy a sportpályánál a parkoló kialakítására jövőre pályázzon a Sportegyesület; 
 - úgy tudja, hogy az orvosi rendelő előtti parkoló aszfaltozása ügyében már készült felmérés; 
 - a Kócsag utcában jelenleg aláírásokat gyűjtenek a fekvőrendőr elhelyezésével kapcsolatban; 
 - információi szerint az Orci utca és a Váci Mihály utca sarkán lévő házat árverezik, talán eladásra 
kerül, így megszűnne a rágcsálókkal kapcsolatos probléma. 
 
Illés Jánosné képviselő 
- elmondta, hogy a Juhász Gyula utcában új útburkolatra lenne szükség, nem csak a kátyúkat 

javítani és betemetni a lyukakat; 
 
Az egyes pontokat a Műszaki Igazgatóság és a Városgondnokság jelen lévő képviselője szóban 
kiegészítette.   
 
Mihalecz András tanácsnok kérte a tájékoztatók elfogadását.  
 
40/2017. (XI.02.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 34/2017. (VIII.29.) 
határozatban kért, a Deseda zártkert ivóvízellátásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és 
elfogadta. 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 34/2017. (VIII.29.) 
határozatban kért Fészerlaki és Répáspusztai utakról, valamint Toponári út csapadékvíz 
elvezetéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a 2017. szeptember 
20-ai ülés 3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok pontjával 
kapcsolatos tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. 

 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy tudomása van arról, hogy Fészerlak felé jobb 
oldalon magas fák találhatók, melyek ágai a viharban letörnek, balesetveszélyesek. Ezt már 
jelezték a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak. 
 
Illés Jánosné képviselő úgy tudja, hogy már kezdik levágni ezeket az ágakat.  
Jelezte, hogy a Kemping utca végén, a 30. számú háznál található egy nagy gödör, szeretné kérni, 
hogy ezt temessék be. 



Elmondta, hogy szükséges lenne az Erdei F. utcában az útpadka kövezése a buszfordulónál. 
 
Sütő Jánosné elmondta, hogy Répáspusztán is szeretnék kérni a csapadékvíz-elvezetés 
megoldását. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy szeretnék igényelni a gázbevezetést is, az igénylők 
listáját átadta Keszthelyi Sándornak, a Műszaki Igazgatóság munkatársának. 
Elmondta, hogy Répáspusztán a fénysorompótól indulva az E.ON Energiaszolgáltató Kft. 
munkatársai levágták a nagy faágakat, de otthagyták őket. Nem tudják, hogy a környéken lakók 
esetleg elvihetnék-e ezeket. 
 
Gerse Ferenc képviselő tájékoztatta képviselőtársait, hogy a jégelhárító rendszert átveszi a 
Nemzeti Agrárkamara, de valószínűleg minden marad úgy, ahogy eddig volt. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő tájékoztatta képviselő társait, hogy az Adventi 
gyertyagyújtás 2017. december 2-án 17.00 órakor lesz a Flórián téren, a Mindenki Karácsonya 
rendezvény 2017. december 14-én 16.30 órakor kerül megrendezésre. 
 
Mihalecz András tanácsnok javasolta, hogy az elvégzendő munkák végrehajtásáról pontos 
határidő megjelölésével kérjenek tájékoztatást a Városgondnokságtól és a Műszaki Igazgatóságtól. 
 
41/2017. (XI.02.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata kéri a Városgondnokságot, 
illetve a Műszaki Igazgatóságot, hogy az említett - Toponár városrész területén felmerülő - 
problémák megoldásában működjön közre és pontos határidő megjelölésével a megoldásról 
tájékoztassa a Toponári Településrészi Önkormányzatot: 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
 
Kaposvár, 2017. november 2. 
 
 
 
 

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


