
Kaposvár Megyei Jogú Város 
Toponári Településrészi Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2019. 
november 20. 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 úgy fogadják el, hogy elsőként a 2. napirendi pontot tárgyalják a 
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról. Kérte, hogy a meghívó napirendjét ezzel a módosítással 
fogadják el. 
 
41/2019. (XI.20.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az ülés napirendi pontjait 
azzal a módosítással fogadta el, hogy elsőként a „2. Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása” 
napirendi pontot tárgyalják. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Napirend: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi 
Önkormányzatának ügyrendjéről 
Előterjesztő:       Mihalecz András tanácsnok 
Közreműködik: Lévainé Flórián Marianna titkár 
 

2. Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása (szóbeli) 
 

3. Előterjesztés a Közgyűlés 2020. évi munkatervéről             
   Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

           Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről 
szóló törvény végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
 

5. Előterjesztés a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 

 
 



6. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
  Előterjesztő:    Mihalecz András tanácsnok 
 
Napirend tárgyalása 
 

1. Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása (szóbeli) 
 
Mihalecz András tanácsnok a korábbiaknak megfelelően jegyzőkönyv hitelesítőnek Hermann-
né Kanyar Juliannát, helyettesének Illés Jánosné javasolta. Kérte javaslata elfogadását. 
 
42/2019. (XI.20.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a részönkormányzati 
ülések jegyzőkönyveinek hitelesítésére Hermann-né Kanyar Juliannát, akadályoztatása esetén 
helyettesítésére Illés Jánosnét választotta meg. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi 

Önkormányzatának ügyrendjéről (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú 
melléklete tartalmazza) 

                Előterjesztő:        Mihalecz András tanácsnok 
                Közreműködik:  Lévainé Flórián Marianna titkár 

 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
43/2019. (XI.20.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az ügyrendjét elfogadja. 
 
Feleős:   Mihalecz András elnök 
Közreműködik:  Lévainé Flórián Marianna titkár 
Határidő:   azonnal 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
3. Előterjesztés a Közgyűlés 2020. évi munkatervéről (Az előterjesztést a Közgyűlés 

üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza)            
        Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

                Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
44/2019. (XI.20.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata a Közgyűlés 2020. évi 
munkatervét kiegészítő javaslat nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
Szavazati arány: 4 igen 

0  tartózkodás 
0 nem 



 
4. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről 
szóló törvény végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 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 rendelet 
módosítása a benyújtott pályázatokat és az átruházott hatáskörben hozott döntéseket tartalmazza, 
Toponárt érintő tétel nem szerepel a módosításokban. A jelenlévők részéről kérdés nem volt, 
hozzászólás nem volt. 
 
45/2019. (XI.20.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 2019. 
évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet, valamint a 
közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló önkormányzati 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 

 
5. Előterjesztés a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 

időpontjának meghatározásáról (Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült 
jegyzőkönyv tartalmazza)            

     Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 

 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
46/2019. (XI.20.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 

6. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
     Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 



Mihalecz András tanácsnok kérte, hogy a megoldandó feladatokra vonatkozóan készítsenek egy 
listát, mely minden megvalósítandó tervet, feladatot tartalmaz az elkövetkezendő öt évre 
vonatkozóan. Szeretnék figyelemmel kísérni a megvalósításukat, a munkálatok elvégzését. 
Tudomása szerint korábban készült egy látványterv, mely néhány évre tartalmazta a tervezett 
feladatokat. Kérte a jelenlévőket, hogy írják össze ötleteiket, kéréseiket és egy egységes anyagként 
szeretnék beadni a Polgármesteri Hivatalba. Ezek megvalósításával Toponár központja is szebb 
lehetne. 
Elmondta, hogy a településrészen az utak, járdák sok helyen rossz állapotban vannak, felújításra 
szorulnak. Az alábbi részeken sürgősen szükséges a munkálatok elvégzése: 
- az Orci úttól a Muskátli utca végéig; 
- Toponári út 10. számú háztól a Posta utcáig; 
- Festetics Karolina Óvodától a játszótér végéig; 
- Toponári út 44. számú háztól a Toponári Iskoláig, erre már régebben kaptak ígéretet; 
- Orci út és a Veress Péter utca sarkától, a 34. számig, itt a járda teljesen járhatatlan, a   

gyalogosok az úttesten közlekednek; 
- a Veress Péter utca csapástól a Tamási Áron utcáig; 
- Derkovits Gyula utcában a lehelyezett lapok fellazultak, billegnek és ezáltal 

balesetveszélyessé váltak; 
- Orci út elején kihelyezett lapok szintén balesetveszélyessé váltak a 4-től a 8. számú házig; 
- Répáspusztán néhány ház előtt nincs járda, talán a betonlapok lerakásával megoldható lenne, a 

28., 28/a. és a 29. számú házakról van szó. 
 

Fenti problémákat írásban Polgármester Úr felé is jelezték, megköszönve az eddigi fejlesztéseket, 
felújításokat. 
 
Kérte, hogy a szükséges beruházások, munkák listáját a következő részönkormányzati ülésre 
mindenki gyűjtse össze. 
 
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 továbbá, hogy a postánál lévő terület két részből áll. Véleménye szerint a külső részből 
parkolót lehetne kialakítani. Jelenleg a postánál nem lehet megállni és a Posta utcából is nehéz 
kikanyarodni, nem lehet megfordulni. Tudomása szerint erről már korábban történtek egyeztetések a 
postával. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő az ütemezéshez javasolta, hogy a látványtervet 
mindenképp nézzék meg, egyeztessék, hogy azóta mi készült el és mi az, amit most kell kérniük. 
Véleménye szerint éves lebontásban kellene a terveket, kéréseket leírni. 
Elmondta, hogy az emberek vágynak a környezetükben a pozitív változásokra, örömmel fogadták, 
hogy szép lett a Flórián tér és rendeződött a csapadékvíz elvezetés is. A Fő utca meghatározó rész 
Toponár életében, szeretnék, ha ez is szebb lenne. 
 
Ismertette az aktuális programokat: 
- 2019. december 6-án és 7-én tartják Adventi rendezvényüket, melyet petákvásárral kötnek 

össze. 7-én 17.00 órakor kezdődik az ünnepség a Flórián téren. 
- 2019. december 18-án „Adni jó” Est lesz, ekkor osztanak csomagokat a rászorulóknak. 
- 2019. december 21-én a „DRÁ-MANÓK” Művészeti Csoport ad elő egy Molnár Ferenc 

darabot. 
 
Illés Jánosné képviselő kérte a civil szervezetek vezetőit, hogy ők is írják le a megvalósítandó 
feladatokat, melyeket összesítenek.  



Elmondta, hogy lakossági jelzés alapján tudomása van arról, hogy a Toponári útra a Posta utcából 
és a Kemping utcából nehéz kikanyarodni. Nagy forgalom van, balesetveszélyes, a mezőgazdasági 
járművek is nehezítik a helyzetet.  
Az út állapota is romlik, tönkremegy a nagy gépek miatt, felújításra szorul, mely magas 
költségekkel jár. Esetleg egy körforgalom megoldást jelenthetne a problémára. 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy erről a problémáról neki is tudomása van. Kérik, hogy 
legyen következménye annak, ha valaki itt közlekedik mezőgazdasági géppel. Ez a kamera 
felvételei alapján ellenőrizhető, szankcionálni lehetne.  
Az úton a felhajtó sarkok már tönkrementek, ahogy jobbra az Egyetem felé kell kifordulni, az 
útpadka lemosódik, az árok eltömődik. Ki lehetne szélesíteni az utat, szükség lenne jobbra egy 
felhajtósáv kialakítására, szélesebb útkereszteződéssel, villogó jelzésfénnyel. Ez kevesebb 
költséggel járna, mint egy körforgalom kialakítása. A forgalom folyamatosan nő, az út állapota 
romlik. Ez a legforgalmasabb hely a településrészen, emiatt ez különösen problémát jelent. 

 
Németh Jánosné a Frézia Nyugdíjas Klub elnöke elmondta, hogy gyalogos szempontból is nagyon 
veszélyes ez a szakasz. A lakosság részéről már többször megfogalmazódott ez a probléma. Többen 
is elmondták, hogy az egyik autó megáll, de a másik nem, ez nagyon balesetveszélyes.  
 
Gerse Ferenc képviselő elmondta, hogy a Veress Péter utcában is van hasonló probléma. A 
mezőgazdasági gépek ott is, valamint a Szabó Pál utcában és az Erdei Ferenc utcában is rongálják az 
utat. Kéri, hogy az illetékesek ezzel is foglalkozzanak. Ez az út sem alkalmas arra, hogy ilyen nagy 
gépek közlekedjenek rajta. Érdeklődött, hogy miért erre járnak, azt a választ kapta, hogy nincs más 
lehetőségük a munkaterületet megközelíteni. 
 
véleménye szerint valószínűleg lenne másik útvonal is a munkagépek számára, csak az hosszabb. A 
következő, januári részönkormányzati ülésre választ, tájékoztatást kért arról, hogy az illetékesek 
foglalkoztak-e ezzel a problémával. 
 
Illés Jánosné képviselő lakossági kéréseket továbbítva elmondta, hogy gondot okoz és 
balesetveszélyes, amikor az Erdei Ferenc utcából fordul ki a busz az Orci útra. A busz télen gyakran 
belecsúszik az árokba, kérik ezt a problémát hídgyűrűvel megoldani. Ezt már többször kérték az 
elmúlt öt évben, de választ nem kaptak.  
 
A falevelek elszállításával is gondok vannak, ezt a lakosság is jelezte neki. Kérik, hogy sürgősen, 
még a hóesés és az ünnepek előtt történjen meg az elszállítás.  
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy kérik továbbá, hogy a veszélyessé vált fák 
megvizsgálását, metszését, szükség esetén kivágását is mielőbb végezzék el. Ezzel kapcsolatban 
folyamatosan érkeznek lakossági panaszok. Ez a gesztenyesorra is vonatkozik. 
 
Sütő Jánosné Répáspuszta képviseletében elmondta, hogy a buszmegálló cseréje szemetessel nem 
történt meg, amiről korábban már történtek egyeztetések. Kérik ennek elvégzését.  
Elmondta, hogy a vasútállomás elé zúzott követ hordtak, de a nagy gépek lenyomták azt. Az 
önkormányzati területen nagyobb mélyedés alakult ki az úton, melyben áll a víz, az emberek nem 
tudnak így közlekedni az úton. A csapadékos időszak közeledtével sürgős a probléma megoldása. 
Kérték, hogy haladéktalanul, még ebben az évben végezzék el a szükséges munkákat. A probléma 
megoldásával kapcsolatban, a munka elvégzéséről visszajelzést kér a részönkormányzat. 
 
Mihalecz András tanácsnok nyomatékosan kérte, hogy a felsorolt problémákkal kapcsolatban írásos 
tájékoztatást kapjon a részönkormányzat.  



 
Németh Jánosné a Frézia Nyugdíjas Klub elnöke bejelentette, hogy 2019.12.31. napjával lemond az 
egyesület vezetéséről, elköszönt mindenkitől. Elmondta, hogy nagyon kevés tagja van már az 
egyesületnek, lehet, hogy meg is szűnik.  
 
Mihalecz András tanácsnok megköszönte Németh Jánosné munkáját és segítségét. 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy az Erdei Ferenc utca neve megváltozik, ez 
valószínűleg egy kormányzati döntés. Tudomása szerint a lakók azért jelentek meg az ülésen, hogy 
kérjék, ne változzon meg az utca neve. Felkérte az ülésen megjelent, Erdei Ferenc utcai lakosokat, 
hogy ismertessék problémájukat. 
 
Pamuki Józsefné Erdei Ferenc utcai lakos elmondta, hogy értesültek arról, hogy az Erdei Ferenc 
utca neve megváltozik. Az utcában lakók közössége azt szeretné, ha maradna a régi utcanév. Ennek 
érdekében egy petíciót is benyújtottak, melyet a lakók 98%-a aláírt, de erre választ nem kaptak. 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy ez nem városi döntés. Tolmácsolja Polgármester Úr 
felé a lakók kérését, hogy a közösség azt szeretné, hogy amennyiben lehetséges, maradjon meg az 
Erdei Ferenc név. Azonban Polgármester Úrnak valószínűleg nincs hatásköre az ügyben. 
 
Gödrei Róbert Erdei Ferenc utca 2. szám alatti lakos elmondta, hogy az utca nevének megváltozása 
többletköltségeket jelent a lakók számára, mert a változást minden szolgáltatónál be kell jelenteni és 
módosítani kell a lakcímet az iratokban is. A cégbíróságon is költséges a cégadatok módosítása. Sok 
idős ember lakik az utcában, ők nagyon nehezen tudják intézni ezeket a hivatalos ügyeket. Ez nem a 
lakók kérése, döntése, de a költségeket nekik kell fizetni.  
A Kaposvári Önkormányzat a mellékutcákkal nem nagyon foglalkozik, csak a Fő utcával. 
Javasolják, hogy ha már változik az utca neve, ne Kányádi Sándor legyen, hanem valaki olyanról 
nevezzék el az utcát, aki kapcsolható Toponárhoz vagy pl. csak Erdei utca legyen.  
A lakók írásbeli választ kérnek beadványukra és az üggyel kapcsolatban. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
10.00-kor berekesztette, a napirend alapján zárt ülésen folytatta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

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


