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Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2017. 
november 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. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő kérte, hogy a napirendi pontokat egészítsék ki „4. 
Aláírásgyűjtés és javaslat a „Kaposvár Városért” kitüntető cím adományozására” napirendi 
ponttal, melyre zárt ülést kért. Kérte, hogy a napirendi pontokat ezzel a módosítással fogadják el.   
 
Mihalecz András elnök kérte a képviselőket, hogy a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként 
szereplő meghívó napirendjét azzal a módosítással fogadják el, hogy a 4. napirendi pont a 
Kitüntetési javaslat. 
 
42/2017. (XI.29.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az alábbi napirendi ponttal 
kiegészített meghívóban szereplő napirendet elfogadta.   
4.  Kitüntetési javaslat. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Napirend: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 
és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Előterjesztés a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

 Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 

4. Aláírásgyűjtés és javaslat a „Kaposvár Városért” kitüntető cím adományozására 
Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok       zárt ülés 
Közreműködik:  Lévainé Flórián Marianna titkár 
 
 
 



Napirend tárgyalása 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a 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. 
 
43/2017. (XI.29.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet 
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 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának 

meghatározásáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
44/2017. (XI.29.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 2018/2019-
es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést 
és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő tájékoztatta a jelenlévőket, 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. 
 
Elmondta, hogy a Művelődési Házban lévő eszközök (tányérok, poharak, evőeszközök stb.) 
folyamatosan fogynak, a használók nem mindig figyelnek arra, hogy a készletet hiánytalanul 
visszaadják. Ezért javasolja, hogy 2018. januártól a civil szervezetek 5000,-Ft összegű kaució 
ellenében vehessék igénybe ezeket az eszközöket. Ha hiánytalanul visszaszolgáltatják őket, a 
kauciót visszakapják. Kérte, hogy egyéb használók díjat fizessenek a használatért. Ezt a javaslatát 
egyeztette a Művelődési Ház vezetőjével, a befizetések nyilvántartását a gondnok vezeti majd. 



 
Jelezte, hogy a Művelődési Házban szükség lenne hűtőszekrényre, gáztűzhelyre és mosogatóhely 
kialakítására. Elmondta, hogy Szita Károly Polgármester Úr támogatását kérik majd ezek 
megvásárlásához. 
 
Gerse Ferenc képviselő jelezte, hogy a településrészen a zöldhulladék nem került elszállításra a 
kijelölt napon. A Közélet Iránt Érdeklődő Toponáriak Közössége levelet írt ezzel kapcsolatban a 
szolgáltatónak, és kérték az elszállítást. 
Elmondta továbbá, hogy az E.ON Energiaszolgáltató Kft. levágja a faágakat, de nem szállítják el. 
Ez továbbra is problémát jelent. Az Orci u. 53. számú ház előtt 6 hónap után vitték el az E.ON 
által levágott ágakat. 
 
Illés Jánosné képviselő elmondta, hogy a Kálvárián található kápolnán letörött a kereszt, rádőlt a 
tetőre és összetörte a cserepeket. A tető emiatt beázik, még a tél előtt kérik a javítási munkák 
elvégzését. 
Jelezte, hogy a Szabó Pál utcában kilyukadt a buszváró teteje, szeretnék kérni ennek javítását. 
Szükség lenne az ülőkék magasítására is. A buszváró alját már megemelték, így az ülések most túl 
alacsonyan vannak. 
Elmondta, hogy a közmunkásoknak szükségük lenne egy olyan helyiségre, ahova bemehetnének, 
főleg télen. A könyvtári részen lehetne kialakítani egy melegedőt, ahol étkezni is tudnának és 
mosdó is rendelkezésükre áll. 
 
Mihalecz András tanácsnok kérte, hogy a fenti problémákról és megoldási lehetőségekről 
kapjanak tájékoztatást az illetékes irodától. 
 
A következő napirend tárgyalása előtt Mihalecz András tanácsnok zárt ülést rendelt el. A napirend 
tárgyalását a zárt ülés jegyzőkönyve tartalmazza. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
 
Kaposvár, 2017. november 29. 
 
 
 
 

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


