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Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2018. 
június 6. 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. 
 
30/2018. (VI.6.) 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 2018. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2. Előterjesztés a 2018/2019. nevelési év előkészítéséről 

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

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

 Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
Napirend tárgyalása 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 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. 
 
 
 
 



31/2018. (VI.6.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 2018. 
évi költségvetésének 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. Előterjesztés a 2018/2019. nevelési év előkészítéséről (Az előterjesztést a 

közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
32/2018. (VI.6.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
2018/2019. nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatokat 
elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány:   4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

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

 
Sütő Jánosné elmondta, hogy a médiában hallott arról információt, hogy mindenki jogosult 
12.000,-Ft fűtéstámogatásra. Tudomásuk szerint, ahol gázfűtés vagy távhő van, ott a fogyasztók 
számláiból jóváírják ezt az összeget. Viszont Répáspusztán, Fészerlakon mindenki fával fűt. A 
támogatás igénylésével kapcsolatban megkeresték Gelencsér Attila országgyűlési képviselőt, aki 
a Szociális Irodára irányította őket. Elmondása szerint itt nem kapott megfelelő tájékoztatást. 
Répáspuszta és Fészerlak lakói sérelmezik, hogy akik gázzal fűtenek, automatikusan hozzájutnak 
a kedvezményhez, aki fával fűt, igazolnia kell a költségeit, kérelemre kaphat esetleg támogatást. 
Javasolnák, hogy az önkormányzat biztosítsa az összegnek megfelelő tüzifát azokon a helyeken, 
ahol fatüzelés működik, így Répáspusztán is. A támogatással kapcsolatban tájékoztatást kérnek a 
Szociális Irodától. 
 
Illés Jánosné képviselő elmondta, hogy a Városgondnokság felé szeretne néhány problémát 
jelezni. 

- Fészerlakon a harangláb javításra szorul, meg kell erősíteni, valamint az itt található 
padokat is rögzíteni kellene. 

- Flórián téren található padon nincs deszka, ennek pótlása szükséges. 
- Az Orci úton lévő buszvárónál is lécezni kell a padokat. 
- Kéri, hogy a településrészen biztosítson a Városgondnokság környezetkímélő szemetes 

edényeket. 



- Szükséges a játszótér felülvizsgálata, a javítási munkák elvégzése, pl. a mérleghintából 
kiszedték a csavarokat, így balesetveszélyessé váltak. 

- Kérik az önkormányzathoz tartozó vízelvezető árkok felmérését, felülvizsgálatát, 
tisztítását. Ez visszatérő probléma, nagy esőzés után különösen gondot okoz. 
 

Egyéb problémaként jelezte, hogy a Művelődési Házban használatos székek egy része 
balesetveszélyes, összetörnek, szükséges ezek cseréje. 

 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy szép virágos lett Toponár, szeretne 
ezért köszönetet mondani Illés Jánosnénak, aki nagyon sokat tett ezért. 
Jelezte, hogy 2018.06.15-én központi gyereknapot tartanak az iskola udvarán, szeretettel 
meghívott mindenkit. A program reggel 8.00 órakor kezdődik Pedagógus Nappal, ahol minden 
gyermek részt vesz. 12.00 óráig szerveztek programokat a gyerekek részére sok játékkal és 
érdekességgel. 
 
A DRÁ-MANÓK Művészeti Csoport 2018.06.22-én tartja zárórendezvényét. Erre is mindenkit 
szeretettel várnak. 
 
Elmondta, hogy a falunap lesz a következő rendezvény, amelynek jellegét a korábbiakhoz képest 
megváltoztatták. Ez több költséget is jelent, ehhez szeretnének támogatást kérni Polgármester 
Úrtól. Kérte Mihalecz András tanácsnok úr közbenjárását és segítségét. 
 
Képviselőtársai nevében kérte, hogy az óvoda kapjon egy állandó státuszt. Szeretnék, hogy a 
korábban közalkalmazottként betöltött státuszt állandó közalkalmazotti státusszal töltsék be. 
 
Elmondta, hogy Toponáron eredményes a sporttevékenység, 218 gyermek sportol többféle 
sportágban. Szeretnék, ha a Sportegyesület munkáját egy főállású gondnok segítené. Korábban 8 
hónapig dolgozott egy gondnok a Munkaügyi Központ támogatásával, de ez megszűnt. 
Folyamatos és állandó segítőre lenne szükség, fontos lenne, hogy egy személyt fő állásban 
alkalmazhasson a Sportegyesület. A Sportegyesület elnöke ennek megvalósításához kérte 
Mihalecz András tanácsnok úr Szita Károly Polgármester Úr segítségét. 
 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy egyeztetett a civil szervezetekkel a konyhahasználattal 
kapcsolatban.  A megegyezés alapján a helyi civil szervezetek 5e Ft kauciót fizetnek a konyhai 
eszközök használatáért. Nem helyi szervezetek részére 5e Ft kaució és 100 fős vagy e létszám 
alatti rendezvény esetén 5e Ft bérleti díj, 100 fő feletti rendezvénynél 10e Ft bérleti díj került 
megállapításra. Elmondta, hogy 100e Ft-ért vásároltak eszközöket a konyhába, így 200 főre 
elegendő az eszközállomány. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
Kaposvár, 2018. június 6. 
 

 

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


