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Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2018. 
április 18. 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. 
 
27/2018. (IV.18.) 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 végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

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

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

 Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
Napirend tárgyalása 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról (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. 
 



28/2018. (IV.18.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 2017. 
évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 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. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

Hermann-né Kanyar Julianna képviselő tájékoztatást kért arról, hogy a Toponárra vonatkozó 
fejlesztési igények, melyek még nem készültek el és az előző évekből húzódnak át, beépülnek-
e a jelenlegi költségvetésbe, vagy pótigényt kell benyújtani ezekre vonatkozóan? Elég sok 
minden nem készült el, pl. csapadékvíz-elvezetés, járdák, kamera. 
 
Erős György irodavezető-helyettes elmondta, hogy ami pl. 2016-ban beépítésre került a 
költségvetésbe, az 2018-ban is szerepel. Amit elfogadtak korábban toponári célok 
megvalósítására, azokat viszik tovább, amíg el nem készül. 
  
29/2018. (IV.18.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 2018. 
évi költségvetési rendeletének 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 

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

 Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy a Toponári városrész az elmúlt négy évben 
folyamatosan jelezte az igényeit, kamera, útkarbantartás, játszótér felújítás, temetőhöz vezető 
út állapota stb. Szeretné tudni, hogy mik azok, amik elkészülnek, van-e valamilyen ütemterv. 
Képviselőtársai nevében is kérte, hogy az elmúlt négy évre vonatkozóan a Műszaki 
Igazgatóság és a Városgondnokság készítsen egy kimutatást arról, hogy a Toponári 
városrészben milyen ütemben várható a tervezett munkák elvégzése.  



A megfogalmazódott lakossági és részönkormányzati kérések részben már teljesültek. 
Fontosnak tartja, hogy megfelelő tájékoztatást tudjanak adni a városrészben lakó embereknek. 
A kimutatást a következő részönkormányzati ülésre, 2018.06.06-ig kéri elkészíteni. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő pozitívumként említette, hogy a templom előtti 
háborús emlékművet felújítják, valamint a ravatalozót is átépítik. 
 
Mihalecz András tanácsnok kérte, hogy a Kálvárián található kápolna tetejének javítása 
szükséges, kérte a munka elvégzését. Állagmegóvás miatt mindenképpen szükséges a javítás. 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy jelzést kapott, miszerint a településrészen igény 
lenne pénzautomatára. Erre azonban az önkormányzatnak nincs ráhatása, a bankok üzleti 
alapon döntik el, hogy hova helyezik ki. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna elmondta, hogy tudomása szerint lenne erre lehetőség, 
egyeztetések folynak egy pizzériával ezzel kapcsolatban. 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy az óvodavezető megkereste őt és jelezte, hogy az 
óvodában megszűnt egy állás, nyugdíjba ment a korábbi munkavállaló. A munkakör betöltője 
több feladatot is ellátott, a gyermekeket is rábízhatták. A munkakört közfoglalkoztatottal 
szeretnék betölteni, azonban nem találnak a feladatkör ellátásra alkalmas embert. Eddig három 
embert közvetítettek ki, mindegyik alkalmatlan felelősségteljes munka végzésére. Az 
óvodavezető Polgármester Urat is megkereste és a részönkormányzathoz is eljutott a probléma. 
Véleménye szerint ezt a felelősségteljes munkakört közmunkaprogram keretében nem lehet 
betölteni. Az óvodának van bérmegtakarítása, van is megfelelő személy az állásra. A 
részönkormányzat kérése, hogy az óvodavezető hozhasson döntést, mely szakmai szempontból 
a legjobb lenne. 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy a környékbeliek jelzései alapján a Toponári út 
46. szám alatti önkormányzati bérlakásban olyan emberek is laknak életvitelszerűen, akik nem 
jogosultak a bérlakás használatára. A településrészen lakók nem is ismerik ezeket az 
embereket. A szomszéd már többször fordult az önkormányzathoz, hogy ezek az emberek 
botrányosan viselkednek, ittasan rohangálnak az úton, autókat állítanak meg, kiabálnak. Az 
emberek félnek közlekedni a környéken, nem érzik magukat biztonságban. A lakók nevében is 
kéri, hogy az önkormányzat a Vagyonkezelővel egyeztetve vizsgálja ki az ügyet. 
 
Sütő Jánosné elmondta, hogy a két padot megkapták, köszönik szépen. Jelezte, hogy a 
játszótéren a javítási munkákat szükséges elvégezni, felül kell vizsgálni. 
Elmondta, hogy tudomása van arról, hogy Répáson szemetet halmoztak fel (a 31. szám alatt az 
árokba gyűjtik a szemetet), ennek eltakarítására felszólították az illetőt. Kéri, hogy 
ellenőrizzék, megtörtént-e a szemét eltakarítása. 
 

Mihalecz András tanácsnok elmondta, a toponári játszótér felülvizsgálata is szükséges. 
Elmondta, hogy a Kemping és a Kócsag utca sarkára is hordják a szemetet. Kérdése, hogy 
működik-e az ide kihelyezett kamera? Szükség lenne a kamerára, így látnák, hogy ki hordja a 
városrész központjába a szemetet.  
 
Hermann-né Kanyar Julianna elmondta, hogy a közeljövőben három fontosabb esemény 
lesz a településrészen: a gyermeknap, a Toponári Tehetségtár és a DRÁ-MANÓK önálló estje. 
A rendezvényekre mindenkit szertettel várnak. 



 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
 
Kaposvár, 2018. április 18. 
 
 
 
 

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


