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Toponári Településrészi Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2018. 
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. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a településrészi 
önkormányzat elfogadott munkaterve szerint 2018. november 28-án esedékes ülést, a testületi 
tagok elfoglaltsága miatt kellett a mai napon megtartani. 
 
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. 
 
40/2018. (XI.29.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az ülés napirendi 
pontjait a kiküldött meghívó szerint elfogadta. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Napirend: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Előterjesztés a 2019/2020-as 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 
 
Napirend tárgyalása 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosítása (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. 
 
41/2018. (XI.29.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az 
önkormányzat 2018. 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 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának 

meghatározásáról (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv 

tartalmazza.) 
  Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
 
42/2018. (XI.29.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
2019/2020-as 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 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy a korábbi üléseken felmerült kérdéseikre választ 
kaptak a Városgondnokságtól. Felolvasta a korábbi jegyzőkönyvekben említett problémákra, 
kérdésekre adott válaszokat. 
Jelezte, hogy a templom előtti szakaszon már nagyon sürgető lenne a korlát elhelyezése - 
melyet már korábban is kértek - mivel most is történt egy baleset. A csúszós időszakra 
tekintettel a balesetveszély elkerülése érdekében sürgős megoldást kérnek.  
 
Gerse Ferenc képviselő elmondta, hogy nagyon sok idős ember és gyermek is közlekedik 
erre, nem kellene várni addig, míg nagyobb baj történik. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő ismételten elmondta, hogy a Művelődi Házban még 
mindig nem oldódott meg az áramprobléma. Veszélybe került a kiemelt adventi és karácsonyi 
rendezvények megtartása, mert a délutáni, esti programokon nem tudják a világítást biztosítani. 
A másik probléma, hogy nincs elegendő szék a Művelődési Házban. Nagyon sok szék 
összetört, nem lehet használni, így a rendezvényeken nincs elegendő ülőhely. A „DRÁ-
MANÓK” művészeti csoport előadására 250 db székre lenne szükség. 



 
Mihalecz András tanácsnok az előző ülést követően beszélt polgármester úrral, majd ezt 
követően egyeztetett Szalai Lillával, az Együd Árpád Művelődési Központ igazgatójával is. Az 
igazgató asszony ígéretet tett arra, hogy azonnal megrendelik a villanyszerelést és megoldják a 
problémát. Véleménye szerint nem megengedhető, hogy emiatt elmaradjanak a karácsonyi 
programok, melyeket nagyon sok ember szervez és nagyon sok a szereplő, résztvevő is. Ezek a 
rendezvények fontosak a településrész életében, ezért azt gondolja, hogy ha az áramprobléma 
nem oldódik meg és a rendezvények megtartása veszélybe kerül, akkor szervezzék meg, hogy 
az embereket buszokkal szállítsák az Együd Árpád Művelődési Központba és tartsák meg ott a 
programokat. A lakosság készül a karácsonyi programokra, ragaszkodnak a hagyományokhoz, 
ezért kérik a probléma azonnali orvoslását. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy egyeztetett a Városgondnoksággal a 
Flórián tér adventi díszítéséről, megfelelő fényeket és világítást kapnak. 
Elmondta, hogy az alapítványi bálban nagyon sokan megjelentek, jól sikerült a rendezvény. 
 
Illés Jánosné képviselő már korábban jelezte, hogy a Flórián téren a buszmegállóból ellopták 
a padokat, ismételten kérte ennek pótlását. 
További probléma, hogy az Erdei Ferenc utcában nincs a padka lekövezve, balesetveszélyes. 
Kérte az útszakasz kövezését. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
Kaposvár, 2018. november 29. 
 

 

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


