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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2018. 
január 16. 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. 
 
1/2018. (I.16.) 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 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi 

költségvetéséről      
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 

2018. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Mihalecz András tanácsnok 
Közreműködik:  Lévainé Flórián Marianna titkár 

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
 
 
 
 
 



Napirend tárgyalása 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi 

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

 
Mihalecz András tanácsnok felkérte Erős Györgyöt, a Gazdasági Igazgatóság irodavezető-
helyettesét, hogy szóban egészítse ki az előterjesztést. 
 
Erős György irodavezető-helyettes elmondta, hogy a részönkormányzati keret a tavalyihoz 
hasonlóan 2.000.000,-Ft-os keretben lett meghatározva, ehhez adódik még a 2017. év 
maradványösszege.  
 
A jelenlévők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
2/2018. (I.16.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatokat, valamint a rendelet-tervezetet 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 Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 

2018. évi munkatervéről 
 (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 

 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy elfoglaltsága miatt kérte, hogy a 
részönkormányzati ülés 2018.01.17. helyett 2018.01.16-án legyen. Kérte, hogy a testület a 
Toponári Településrészi Önkormányzat 2018. évi munkatervét ezzel a módosítással fogadja 
el.    
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
3/2018. (I.16.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2018. évi munkatervét 
a 2018. január 17. napjára tervezett ülés helyett 2018. január 16. napjára történő módosítással 
elfogadta. 
    
Felelős: Mihalecz András elnök 
Közreműködik:  Lévainé Flórián Marianna titkár 
Határidő: azonnal 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 



 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő tájékoztatta a képviselőket, hogy az iskolai bál 
2018.03.03-án lesz. Javasolta, hogy a részönkormányzat a 2017-es év maradványösszegének 
terhére az iskolai jótékonysági bál rendezvényhez a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő 
és Környezetvédő Alapítvány részére 100.000,-Ft támogatást biztosítson. Javasolta továbbá, 
hogy a részönkormányzat szintén a 2017-es év maradványösszegének terhére a „DRÁ-
MANÓK” Művészeti Csoport 2018. évi működési költségeihez 50.000.-Ft támogatást 
biztosítson a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére. 
 
4/2018. (I.16.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2017. évi részönkormányzati keret pénzmaradványának terhére az iskolai jótékonysági bál 
rendezvényhez a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány 
részére 100.000,-Ft támogatást biztosít. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. március 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
5/2018. (I.16.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2017. évi részönkormányzati keret pénzmaradványának terhére a „DRÁ-MANÓK” Művészeti 
Csoport 2018. évi működési költségeihez a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és 
Környezetvédő Alapítvány részére 50.000,-Ft támogatást biztosít. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. március 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Illés Jánosné képviselő elmondta, hogy jelezte a Városgondokság felé, hogy szüksége lenne 
4 fő közmunkásra, ezt már egyeztették. 
Elmondta, hogy a közmeghallgatáson minden problémát jeleztek. Ezek aprónak tűnő, de 
fontos problémát jelentő gondok. Elmondta, hogy jelzik a kritikus pontokat, hogy hol van 
szükség javításra. Kérik a Városgondnokságot, hogy a javítási munkálatokat minél előbb 
végezzék el. 
A korábban felmerült problémák közül nem kaptak választ a Városgondnokságtól az alábbi 
kérdésekben: 

- Szabó P. utcában az autóbuszváróval kapcsolatos probléma, 
- az Orci és az Erdei Ferenc utca sarkán szükséges a hídgyűrű javítása, mert a busz 

belement az árokba, 
Jelezte, hogy ezeket a problémákat a közmeghallgatáson is elmondják. 



 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
meghosszabbították a jégelhárító kihelyezését, mert eddig jól ellátták az ehhez kapcsolódó 
feladatokat. 
 

Sütő Jánosné érdeklődött, hogy mikorra várható a vízelvezetés megoldása Répáspusztán. 
Erős György irodavezető-helyettes elmondta, hogy a költségvetésben van erre elkülönített 
összeg az egyik utcára vonatkozóan. 
 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 

 
K. m. f. 

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


