
Kaposvár Megyei Jogú Város 
Toponári Településrészi Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2019. 
december 16. napján, a Toponári Művelődési Házban tartott rendkívüli 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, 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. 
 
52/2019. (XII.16.) 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. Döntés a részönkormányzati keret egy részének felhasználásáról 
Előterjesztő:       Mihalecz András tanácsnok 

 
2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

  Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
Napirend tárgyalása 
 

1. Döntés a részönkormányzati keret egy részének felhasználásáról 
Előterjesztő:       Mihalecz András tanácsnok 

 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy Toponár, Répáspuszta, Fészerlak településrészen 
szeretnék elismerni azoknak az embereknek a munkáját, akik sokat tesznek a helyi közösségért, a 
településrészért. Minden év márciusában, amikor Baka Józsefre emlékeznek, ünnepélyes keretek 
között emléklappal és ajándékkal szeretnék megköszönni ezeknek az emberek munkáját. A 
részönkormányzat javaslata alapján egy jelölő bizottság döntené el, hogy ki, illetve kik kapnák az 
elismerést. Nem minden évben adnának át emléklapot, csak ha erre alkalmas személyt találnak. 
Évente maximum két fő kaphatná meg, első alkalommal 2020. márciusban lenne ilyen ünnepség. 
Tisztázni kell, hogy pénzügyileg milyen adóvonzata van pl. egy vásárlási utalványnak, és majd 
ennek megfelelően döntenék el, hogy milyen összegű utalványt ajándékozzanak. 
A jelölő bizottság tagjainak a következő személyeket javasolja: Kromjákné Hilt Angéla 
iskolaigazgató, Pavlovszky Béláné toponári nyugdíjas pedagógus, Berlik Mária a Művelődési 
Ház vezetője. 
 
 
 



53/2019. (XII.16.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
Toponár, Répáspuszta, Fészerlak településrészen ajándékkal köszöni meg a helyi közösségért és a 
településrész érdekében aktívan tevékenykedő emberek munkáját.  
 
Szavazati arány:   4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
2. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

       Előterjesztő:  Mihalecz András tanácsnok 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy az aktuális programok közül néhány már 
lezajlott. A december 6-án és 7-én megrendezett petákvásár és a Flórián téren tartott ünnepség is 
nagyon jól sikerült.  
Sajnos a téren egy hete nem égnek a karácsonyi fények, szeretnék kérni, hogy ezt állítsa vissza a 
Városgondnokság. 
December 18-án osztanak csomagokat a rászorulóknak, december 21-én pedig a „DRÁ-MANÓK” 
Művészeti Csoport műsorát láthatják az érdeklődők. 
 
Illés Jánosné képviselő elmondta, hogy a Toponári út 56. és 58. szám előtt két gesztenyefa 
veszélyessé vált. Tudomása szerint ezeket már felmérték és nyilvántartásba is vették, de nagyon 
balesetveszélyesek (az egyik a ház felé, másik az úttest felé dől), ezért azonnali intézkedésre van 
szükség. 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
10.00-kor berekesztette. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

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


