
Kaposvár Megyei Jogú Város 

Toponári Településrészi Önkormányzata 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2019. 

május 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. 

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. 

 

36/2019. (V.29.) 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 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 

2. Előterjesztés a 2019/2020-as nevelési év előkészítéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

3. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 

megbízásokról 

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 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

(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. A módosítás 

azokat a tételeket tartalmazza, amelyekről az áprilisi közgyűlés döntött. A jelenlévők részéről 

kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 

 

 

37/2019. (V.29.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 2019. 

évi költségvetési rendeletének 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 2019/2020-as nevelési év előkészítéséről 

(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. Elmondta, 

hogy a Toponári Óvoda magas létszámmal működik. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 

nyitvatartási idő nem változik, a nyári napközi pedig az iskolában kerül megszervezésre. 

 

A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 

 

38/2019. (V.29.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 

2019/2020. nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatokat 

elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 

 

Szavazati arány:   4 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

 

3. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 

megbízásokról (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. Elmondta, 

hogy négy óvoda vezetőjének megbízása járt le. Két óvoda esetében a fenntartónak lehetősége 

van pályázat mellőzésével magasabb vezetői megbízást adni. A Petőfi Sándor és a Festetics 

Karolina Központi Óvodák esetében viszont az óvodavezetői beosztás ellátására pályázatot 

kellett kiírni.  



A Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvodában Bekesné Porczió Margit jelenlegi 

óvodavezető nyújtotta be a pályázatát, mely a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek 

megfelel. nevelőtestület a pályázó vezetői programját 100%-ban, az intézmény alkalmazotti 

közössége a vezetői megbízását 100%-ban támogatta. A szülői szervezet, a szakmai 

munkaközösség és a Közalkalmazotti Tanács is támogatta a pályázót. 

 

A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 

 

 

 

39/2019. (V.29.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az óvodavezetői 

(magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó megbízásokról 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  

 

Sütő Jánosné Répáspuszta képviseletében ismételten kérte a buszváró cseréjét. 

Jelezte, hogy a játszótéren nagyon magas a fű, a lakók nevében kérte az Együd Árpád Kulturális 

Központot, hogy gondoskodjon a fűnyírásról és folyamatosan tartsák rendbe a játszóteret. 

 

Szabó Józsefné a Toponárért Nyugdíjas Egyesület vezetője elmondta, hogy a Posta utcában a 

járda nagyon rossz állapotban van, felújításra szorul. Kérte a javítási munkák elvégzését. 

 

Elmondta, hogy megszűnik a Húsbolt Toponáron, de nem tudják, hogy milyen üzlet lesz 

helyette. Az információk szerint műtrágya üzlet lesz, ami a nagy kamionforgalom miatt 

problémát jelenthet. Az utca keskeny, a nagy járművek rámennek a járdára, ami így állandóan 

rossz állapotú lesz. Ezen kívül gondot jelent, hogy már több üzlet is megszűnt, pl. tejbolt, 

baromfibolt sincs. Sajnos ezzel Toponár ellátatlan marad az alapvető élelmiszerek tekintetében, 

ami azért is probléma, mert a sok idős ember máshol nem tud vásárolni, csak helyben. A 

településrész kérése, hogy ne csökkenjen az ellátottság és tájékoztatást kérnek arról, hogy a 

városvezetés tud-e valamit tenni. 

 

Illés Jánosné képviselő elmondta, hogy a Toponáron ellátandó feladatok elvégzéséhez 

közfoglalkoztatottakat kért. Ígéretet kapott arra, hogy 2 fő a városrészt segíti munkájával, de 

sajnos ők csak a Desedánál dolgoznak. Toponárt elhanyagolták, nincs fűnyírás, nem tisztítják az 

átereszeket és a buszvárókat sem tartja rendben senki. 

 

Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy a közeljövőben két programot 

szerveznek. Az egyik 2019. június 12-én a „DRÁ-MANÓK” Művészeti Csoport adja elő a Kis 

herceg című darabot a Művelődési Házban.   

2019. június 13-án sz iskola udvarán rendezik a gyermeknapot. Több programot terveznek, erről 

még egyeztetések folynak a civil szervezetekkel. 

 



Elmondta, hogy az U19 labdarúgó csapat harmadszor nyert aranyérmet, vasárnap lesz a díjátadó 

ünnepség. Korábban ígéretet kaptak arra, hogy a második aranyérem után kialakításra kerül a 

parkoló, ami még nem történt meg. Kérik a parkoló kialakítását a sportpályánál.  

 

Mihalecz András tanácsnok tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Toponári Tagiskola Fiú 

Röplabdacsapata sorozatosan nyerte mérkőzéseit. Békéscsabára utaznak diákolimpiára, ahol 

várhatóan jól fognak szerepelni. Javasolja, hogy a részönkormányzat 100.000,-Ft támogatást 

biztosítson a csapat részére sportfelszerelés és sportruházat vásárlására. Kérte javaslata 

elfogadását. 

 

40/2019. (V.29.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a 2019. évi 

részönkormányzati keretéből a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő 

Alapítvány részére 100.000,-Ft támogatást biztosít, a Toponári Tagiskola Fiú 

Röplabdacsapata részére sportfelszerelés és sportruházat vásárlására. 

 

Felelős:  Mihalecz András elnök 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. június 30. 

 

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 


