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JEGYZŐKÖNYV 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2019. április 
17. 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. 
 
23/2019. (IV.17.) 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 végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az 
önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

3. Előterjesztés az óvodák alapító okiratainak módosításáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
4. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

  Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
Napirend tárgyalása 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv 

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

 
Erős György irodavezető helyettes elmondta, hogy szóbeli kiegészítése nincs. Az előterjesztés a 
2018. évi tény adatokat tartalmazza. 



A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
24/2019. (IV.17.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 2018. 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 2019. évi költségvetésének módosításáról és az 

önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (Az előterjesztést a közgyűlés 

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

 
Erős György irodavezető helyettes elmondta, hogy a 2018-ban nem teljesült és áthúzódó tételek 
szerepelnek az előterjesztésben, valamint polgármesteri átruházott hatáskörben hozott döntések és a 
pótigények is. 
 
Mihalecz András tanácsnok megköszönte a tájékoztatást, szavazást kért az előterjesztésről. 
 
25/2019. (IV.17.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének módosításáról és az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi 
étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 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. Előterjesztés az óvodák alapító okiratainak módosításáról (Az előterjesztést a közgyűlés 

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

 
Szőllősiné Gyüre Gabriella köznevelési referens ismertette az előterjesztést. A felvehető 
létszámadatok tekintetében vannak változások, illetve, hogy mikor szükséges létszámtúllépési 
engedélyt kérni. Az alapító okiratok formailag is módosultak. 
 
Mihalecz András tanácsnok megköszönte a tájékoztatást, szavazást kért az előterjesztésről. 



26/2019. (IV.17.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az óvodák alapító 
okiratainak módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokat elfogadásra 
javasolja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatokra:  4 igen 

0 tartózkodás 
        0 nem 
 

4. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy a közeljövőben két nagy rendezvény lesz. 
Az egyik 2019.05.17-én a „Toponári Tehetségtár” elnevezésű rendezvény, a másik a 2019.06.13-án 
megrendezendő gyermeknap. A gyermeknapot civil szervezetek bevonásával szervezik, az iskola 
udvarán tartják majd az óvoda és az iskola részvételével. A rendezvény új programokkal is kiegészül. 

 
Illés Jánosné képviselő elmondta, hogy elkészült a játszótéren a játszóeszközök felújítása, a Flórián 
téren a padok festése, valamint a Flórián téri autóbusz váró felújítása is. Ismét jelezte, hogy kevés szék 
áll rendelkezésre a Művelődési Házban, nagyon sok eltörött. Tájékoztatást kérnek arról, hogy mikorra 
várható a székek cseréje. 
Elmondta, hogy szeretné megköszönni a civil szervezetek munkáját a városi nagytakarításban, 
megköszönte a részvételt. 
Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánt. 
 
Sütő Jánosné Répáspuszta képviseletében elmondta, hogy tavaly elkészült az út az első utcában, de 
problémát jelent, hogy a jobb oldalon lefolyó víz az útra folyik. Kérik a Műszaki Igazgatóságot, hogy 
keressen megoldást a vízelvezetésre. 
A lakók szeretnék kérni az utca alján lévő buszmegálló cseréjét, mert csaknem teljesen szétrohadt, 
pozdorjából készült.  
A másik buszmegálló teteje lyukas, ezt is ki kellene cserélni. 
 
Mihalecz András tanácsnok jelezte, hogy a buszállomás megszüntetésével felszabadult fedett 
buszvárókból hármat igényelne a Toponári részönkormányzat, a településrésznek szüksége lenne rá. 
Ezzel kapcsolatban egyeztet Tóth István főmérnök úrral. 
 
Sütő Jánosné elmondta, hogy a játszótér felújítása Répáspusztán is elkészült. 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy ígéretet kapott Polgármester Úrtól arra, hogy a nyár 
folyamán elkészül a korlát az óvodánál és az Orci úton az Idősek Klubjánál. 
 
Szabó Józsefné a Toponárért Nyugdíjas Egyesület vezetője elmondta, hogy 2019.04.27-én tartják 
nagyrendezvényüket. 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy Toponári Általános Iskola „Toponári Nebulókért” 
Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére nyújtott támogatásokat illetően két módosítás 
szükséges. A Toponári Településrészi Önkormányzat 4/2018. (I.16.) és 9/2019. (II.20.) számú 
határozatának módosítását kérte. A támogatást más célra kívánja felhasználni a támogatott, ezért 
szükségesek a módosítások. 
 
27/2019. (IV.17.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
4/2018.(I.16.) számú határozatát és az 58/2018. számú támogatási szerződés 1. pontját akként 
módosítja, hogy a Toponári Általános Iskola „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és 



Környezetvédő Alapítvány részére nyújtott 100.000,-Ft támogatást az iskolai jótékonysági bál 
rendezvény költségei helyett esztétikusabb tanulói környezet kialakításához, valamint a karácsonyi 
játszóház és a jótékonysági bál színvonalas lebonyolításához biztosítja. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. május 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

28/2019. (IV.17.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
9/2019.(II.20.) számú határozatát és a 42/2019. számú támogatási szerződés 3. pontját akként 
módosítja, hogy a Toponári Általános Iskola „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és 
Környezetvédő Alapítvány részére nyújtott 150.000,-Ft támogatást az iskolai jótékonysági bál 
rendezvény költségei helyett az intézmény környezettudatos neveléséhez, ökoiskolai program (az 
iskola parkjának gondozásához), valamint színvonalas szabadidős tevékenységek megvalósításához 
biztosítja. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. május 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Mihalecz András tanácsnok a fennmaradt 2019. évi részönkormányzati keret terhére a 
településrészen működő civil szervezetek és intézmények részére az alábbi támogatásokat javasolta: 
 

• Toponárért Nyugdíjasok Egyesületének 2019. évi működési költségeihez 30.000.-Ft. 
• Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete részére a 2019. évi működési 

költségeihez 30.000.-Ft. 
• Együd Árpád Kulturális Központ részére Répáspuszta település közösségi tevékenységéhez 

30.000.-Ft. 
• Toponárt Szépítők Egyesület részére Fészerlak település közösségi tevékenységéhez 

30.000.-Ft, 
• Toponárt Szépítők Egyesület részére a 2019. évi működési költségeihez 30.000.-Ft. 
• Toponárt Szépítők Egyesület részére 120.000.-Ft az U19 labdarúgó csapat részére szervezett 

rendezvény költségeihez; egyéb rendezvényekhez szükséges gázpalackok cseréjéhez; 
irodaszerek és nyomtatványok költségeihez, valamint a térre új nemzeti színű zászló 
vásárlásához.  
Elmondta, hogy a csapat a 2018-2019-es bajnokságban harmadszor ért el győzelmet. 

• Toponárt Szépítők Egyesület részére a Toponár Napja rendezvény szervezési költségeihez 
további 300.000.-Ft. 

 
29/2019. (IV.17.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2019. évi részönkormányzati keretéből a Toponárért Nyugdíjasok Egyesületének 2019. évi 
működési költségeihez 30.000.-Ft támogatást biztosít. 



Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. május 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
30/2019. (IV.17.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2019. évi részönkormányzati keretéből a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete részére 
a Toponári Alapszervezet 2019. évi működési költségeihez 30.000.-Ft támogatást biztosít. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. május 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
31/2019. (IV.17.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2019. évi részönkormányzati keretéből az Együd Árpád Kulturális Központ részére Répáspuszta 
település közösségi tevékenységéhez 30.000.-Ft támogatást biztosít.  
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. május 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
32/2019. (IV.17.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2019. évi részönkormányzati keretéből a Toponárt Szépítők Egyesület részére Fészerlak település 
közösségi tevékenységéhez 30.000.-Ft támogatást biztosít. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. május 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
33/2019. (IV.17.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2019. évi részönkormányzati keretéből a Toponárt Szépítők Egyesület részére a 2019. évi működési 
költségeihez 30.000.-Ft támogatást biztosít. 
 
 



Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. május 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
34/2019. (IV.17.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2019. évi részönkormányzati keretéből a Toponárt Szépítők Egyesület részére az U19 labdarúgó 
csapat részére szervezett rendezvény költségeihez; egyéb rendezvényekhez szükséges gázpalackok 
cseréjéhez; irodaszerek és nyomtatványok költségeihez, valamint új nemzeti színű zászló 
vásárlásához 120.000.-Ft támogatást biztosít. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. május 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
35/2019. (IV.17.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
2019. évi részönkormányzati keretéből a Toponárt Szépítők Egyesület részére a Toponár Napja 
elnevezésű rendezvény szervezési költségeihez további 300.000.-Ft támogatást biztosít. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. május 31. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
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 


