
Kaposvár Megyei Jogú Város 
Toponári Településrészi Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2018. 
szeptember 19 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. 
 
33/2018. (IX.19.) 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 I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

 Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
Napirend tárgyalása 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült 

jegyzőkönyv tartalmazza.) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy véleménye szerint sok minden nem 
valósul meg a településrészen, pl. a kamerák. Hasznos lenne, ha készülne Toponárról egy 
összesítő, amelyből látszik, hogy milyen munkák mekkora összegből készültek el. 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy egy kivonatra lenne szükség, amiből látható, hogy 
mi történt az első félévben és mi várható a másodikban. 
 



Erős György irodavezető-helyettes elmondta, hogy a költségvetési rendelet módosítása nem 
tartalmaz olyan részt, ami Toponárt érinti. A kamerafejlesztési pályázat elkészült, kiírják és 
várják a pályázókat. A költségvetés jogszabály alapján készül, nem tartalmazza külön az egyes 
településrészeken elvégzett munkálatokat. Erről a Műszaki Igazgatóság tud tájékoztatást adni. 
 
A jelenlévők részéről egyéb kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
34/2018. (IX.19.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 2018. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és költségvetési rendelet 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. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 

 
Sütő Jánosné elmondta, hogy tudomása szerint Répáspusztán elkezdik az aszfaltozást.  Erről kért 
tájékoztatást a gazdasági igazgatóság jelenlévő munkatársától. 
 
Erős György irodavezető-helyettes elmondta, hogy egy utcát fognak aszfaltozni, az erre 
vonatkozó szerződés elkészült. 
 
Mihalecz András tanácsnok a Falunap kapcsán megköszönte a szervezők szorgalmas munkáját. 
 
Elmondta, hogy a Fejedelem utcában a lakók összeírták, hogy hol szeretnének fekvőrendőrt 
elhelyeztetni. Ragaszkodnak hozzá a lakók, ezt aláírásaikkal támasztják alá. 
 
Elmondta, hogy a templom előtti szakaszon, a Mikes Kelemen utca és a Toponári út 
kereszteződésétől a parókiáig vezető járdaszakaszt felújították, de szükséges lenne egy korlát 
elhelyezése a járda mellett. Sok idős ember közlekedik erre, balesetveszélyes ez a rész. Bekesné 
Porczió Margit óvodavezető kezdeményezésére aláírásokat gyűjtöttek a lakosság körében kérésük 
megvalósulása érdekében. 
 
Elmondta, hogy további kérés a lakosság részéről, hogy a temetőben új urnafalat helyezzenek el, 
alakítsanak ki új urnahelyeket. Hamvasztásos temetés esetén ugyanis nincs üres urnafelület, nem 
tudják elhelyezni az urnákat. Valószínűleg, akiknek a hozzátartozóját máshova helyezték el, ők is 
kérik majd az áthozatalt. 
 
Elmondta, hogy a Kócsag utcában a Muskátli Vendéglőnél eltűntek a kukák, felszámolták őket. 
Tájékoztatást kért arról, hogy korábban a kamerás felvételeknek köszönhetően mit állapítottak 
meg, ki helyezte el a szemetet és történt-e valami az üggyel kapcsolatban. 
 



Jelezte, hogy a Művelődési Ház elektromos hálózata nagyon rossz állapotban van. A Falunapon 
sem tudtak egyszerre két mikrofont használni. A rendszer tűzveszélyes, felgyulladhat, teljes 
átvizsgálásra szorul. Kérik a felülvizsgálat elvégzését. 
 
Elmondta, hogy a Toponári úton az Egyetem felé vezető úton a páratlan oldalon az utolsó 8-10 
háznál megáll a víz, nem folyik el. A házak felé folyik, ami problémát jelent. 
 
Többször jelezték, hogy nem működik a sebességmérő. Szeretnék tudni, hogy a következő 
években várható-e ennek megjavítása. 
 
Elmondta, hogy több, mint egy éve jelezték, hogy a Kálváriánál a kápolna teteje megsérült a 
vihar miatt, ennek javítása még nem történt meg. Műemlék jellegű az épület, szeretnék megóvni, 
ismételten kérik a javítási munka elvégzését. 
 
Gerse Ferenc képviselő elmondta, hogy az Orci utcában elkészült a csapadékvíz elvezető 
rendszer kiépítése, remélik, jól fog működni. Köszönik szépen a munkák elvégzését. 
 
Németh Jánosné a Frézia Nyugdíjas Klub elnöke elmondta, hogy a lakosság szempontjából jó, 
hogy pizzéria üzemel a településrészen, de a buszmegállóhoz teszik le a szemetet. A hátsó 
udvarrészből pedig eső után a járdára ömlik ki a kő, nem lehet a járdán közlekedni. 
Elmondta tovább, hogy a buszváróban több, mint egy éve nem működik a jelzőrendszer, amelyik 
azt jelzi, mikor jön a busz, mennyit kell várni. Szeretnék, ha ez is működne. 
 
Sütő Jánosné jelezte, hogy Répáspusztán a közösségi ház előtti nagy fákon rengeteg darázs van, 
kérik ezek irtását. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy a gesztenyesor Toponár ékessége. 
Sajnos ebben az évben ezeket nem permetezték, így lehullottak a fák levelei. Kérik, hogy minden 
évben legyen egy megelőző permetezés, ne csak akkor, amikor már beteg a fa. 
 
A Falunappal kapcsolatban megköszönte mindenki munkáját és segítségét. Véleménye szerint 
nagyon jól sikerült a rendezvény, színvonalas műsorok színesítették a programot. Sajnos az 
elektromos hálózat problémája miatt korábban be kellett fejezni a rendezvényt. 
 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 10.02-án 15.00 órakor rendezik az Idősek Hónapja alkalmából 
szervezett ünnepséget, melyre mindenkit szeretettel várnak. 
 
Illés Jánosné képviselő elmondta, hogy jelezte a Városgondnokság felé, hogy 2018.10.01-től a 
közterületeken már nem foglalkozik a közfoglalkoztatottakkal. Egyeztetett a 
Városgondnoksággal, hogy vegyék át a gépeket és a közterületeket. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
Kaposvár, 2018. szeptember 19. 
 

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


