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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2019. 
január 23. 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. 
 
1/2019. (I.23.) 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: 
 
Napirend: 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi 

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

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 

2019. 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 2019. 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 keretet várhatóan 
3.000.000,-Ft-os keretben határozza meg a Közgyűlés, ehhez adódik még a 2018. év 
maradványösszeg. Út- és járdafelújításra elkülönítésre került egy keret, várhatóan a konkrét 
célok meghatározására az áprilisi Közgyűlésen kerül sor. 
 
A jelenlévők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
2/2019. (I.23.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. 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 

2019. évi munkatervéről 
 (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
3/2019. (I.23.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2019. évi munkatervét 
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  
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy a 2019. január 17-én megtartott 
közmeghallgatáson a részönkormányzat képviselője, Illés Jánosné ismertette Polgármester 
Úrral a Toponári városrészben megvalósításra váró feladatokat. A részönkormányzati 
képviselőkkel történő egyeztetést követően a megvalósítás kívánt sorrendjéről levelet küld 
Polgármester Úrnak. 
 
Pacsainé Kovács Zsuzsanna Fészerlakról jelezte, hogy a 61-es útig vezető járda nagyon 
rossz állapotban van, szükséges lenne ennek felújítása. Az emberek (diákok és idősek is) ezen 
az úton mennek a buszhoz, akik a városba szeretnének bejutni, ezt a járdát használják. 
Közlekedésre alkalmas járda kialakítása szükséges. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő mindenkinek megköszönte a munkát és a 
segítséget, aki részt vett az Adventi rendezvények szervezésében. Véleménye szerint minden 
program nagyon jól sikerült, pozitív visszajelzéseket kaptak. De gondot okozott, hogy kevés 
szék van a Művelődési Házban, többre lenne szükség, kéri a probléma megoldását. 
 
Sütő Jánosné Répáspusztáról elmondta, hogy a településrészről három helyi járatos busszal 
tudnak utazni az emberek a városba. Problémát okoz, hogy az első utcában nem mindig áll 
meg a busz, nem veszi fel az utasokat. Ilyenkor az emberek csak távolsági busszal tudnak a 
városba jutni. Már volt konfliktus a sofőr és az utasok között. Mai napon az egyik 
répáspusztai utas felkeresi Jegyző Urat a problémával kapcsolatban, továbbá kérik, hogy 
érkezzen jelzés a Tömegközlekedési Zrt-hez.   
Elmondta továbbá, hogy a Városgondnokság felülvizsgálta a fákat, melyeket a 
közmeghallgatáson jeleztek. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy megkereste őt egy szolgáltató, 
mivel Répáspusztán nincs kábel. Magyaratádon most alakítják ki. Listát kell készíteni, hogy 
ki szeretné igénybe venni a szolgáltatást, kinek lenne rá szüksége. 
 

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 


