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JEGYZŐKÖNYV 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2020. 
január 22. 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. 
 
1/2020. (I.22.) 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 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi 
költségvetéséről 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Toponár Településrészi 

Önkormányzatának 2020. évi munkatervéről 
   Előterjesztő:   Mihalecz András elnök 

           Közreműködik:   Lévainé Flórián Mariann titkár 
 

3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
  Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
Napirend tárgyalása 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi 

költségvetéséről (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

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

 
Mihalecz András tanácsnok felkérte Garamvölgyi Attilánét, a Gazdasági Igazgatóság 
ügyintézőjét, hogy szóban egészítse ki az előterjesztést. 
 
 



Garamvölgyi Attiláné ügyintéző: Elmondta, hogy a Toponári Településrészi Önkormányzat 
éves kerete változatlan az előző évihez képest. Ami még érinti a településrészt, hogy folytatódik 
a Deseda kemping kialakítása, mint kiemelt beruházás. A költségvetésben tartalékot is képeztek 
olyan felújításokra, melyek tételesen nem szerepelnek a költségvetésben. 
 
A jelenlévők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
2/2020. (I.22.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. 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 Toponár Településrészi Önkormányzatának 

2020. évi munkatervéről (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 

Előterjesztő:   Mihalecz András elnök 
     Közreműködik:   Lévainé Flórián Mariann titkár 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
3/2020. (I.22.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2020. 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  
 Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
Mihalecz András tanácsnok javasolta, hogy a Toponárt Szépítők Egyesület részére a 2020. évi 
működési költségekhez 200.000,-Ft támogatást állapítson meg a részönkormányzat. Kérte javaslata 
elfogadását. 
 
4/2020. (I.22.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
részönkormányzati keretéből a Toponárt Szépítők Egyesület részére a 2020. évi működési 
költségeihez 200.000.-Ft támogatást biztosít. 
 



Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2020. február 29. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

Mihalecz András tanácsnok köszöntötte Kordé Bélát, aki a közfoglalkoztatottak munkáját 
koordinálja a jövőben. Korábban Illés Jánosné végezte ezt, a városrész és a részönkormányzat 
nevében megköszönték munkáját.  
 
Kordé Béla meghívott megköszönte a meghívást. Elmondta, hogy balesetvédelmi szempontból is 
gondok vannak a Fő utcán. Megemelkedett a járda szintje, a gesztenyefák már életveszélyesek. 
Kéri, hogy a problémára minél hamarabb legyen megoldás. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy mindenképp szeretnék kérni a korábbi 
ülésen már említett látványterv megvalósítását. Erre nagy szüksége van a városrésznek, talán a 
költségvetésben képzett tartalék lehetőséget biztosít erre is. A Fő utca és környéke rossz állapotban 
van, bíznak abban, hogy néhány év alatt, ütemezett tervvel megvalósulnak a kívánt javítások. 
 
Illés Jánosné képviselő elmondta, hogy a gesztenyefákkal kapcsolatos probléma már korábban 
bekerült jegyzőkönyvbe. Tudomása szerint már a Városgondnokságon is tudnak erről, meg fogják 
vizsgálni a fákat, kiemelt figyelmet fordítva a gesztenyesorra. 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy két külön dologról van szó. Az egyik a látványterv, 
melyet ismernek a Városházán. Fontos lenne a toponári városrész felújítása, hogy egységes, szép 
képet mutasson. Van, ami már elkészült a tervekből, de be kellene fejezni. A járdák, utak állapota 
romlott az évek alatt, ezek javítása, felújítása szükséges.  A toponári lakosok többször keresték a 
részönkormányzati képviselőket, hogy egységes, látványtervhez igazodó újításokat, fejlesztéseket 
szeretnének. 
A fák más problémát jelentenek, nagyon sok fa balesetveszélyes, de ez független a látványtervtől. 
Külön kell kezelni a látványtervet és külön a szükségleteket. 
 
Mihalecz András tanácsnok köszöntötte Dávid Jánost, a Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért 
Egyesület elnökét. 
 
Dávid János, a Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület elnöke elmondta, hogy 2016. 
óta az egyesület elnöke. Munkájukról, terveikről készített egy vázlatot, melyet átadott a 
részönkormányzati képviselőknek. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az egyesületet 2006-ban hozták 
létre, azzal a céllal, hogy a zártkertek fejlesztéséért dolgozzanak a keleti, toponári oldalon. 
Ismertette, hogy két fő területtel foglalkoznak, egyrészt a zártkerti terület fejlesztésével, másrészt 
közösségi programok szervezésével. 
Fontos az utak javítása, karbantartása, de aszfaltozást nem tudnak végezni. Szórt kővel javítják az 
utak állapotát, kevés olyan út van, ami nem járható minden évszakban. Szükség lenne az aszalói út 
megerősítésére, ami jelentős anyagi ráfordítást igényel, azonban tehermentesítené a tóparti utat. 
Jelezte, hogy a temetőnél lévő utat a mezőgazdasági gépek teljesen tönkreteszik, lesüllyed a zúzott 
kő, járhatatlan az út. Szükség lenne a mezőgazdasági gépek számára külön út kialakítására, de ez 
önkormányzati feladat, mivel önkormányzati tulajdonú útról van szó. Végig kell gondolni a zártkerti 
terület úthálózatát.  



Igény merült fel a közvilágítás kialakítására is. A tóparti útszakasz nagy forgalmú, kanyarokkal, 
elágazásokkal, ide javasolnának közvilágítást. A postaládák közelében már kihelyeztek napelemes 
világítótestet, de így is balesetveszélyes az útszakasz.  
Télen nem megoldott a hóeltakarítás és a sózás. A lakók rendszeresen keresik őt, hogy meredek a 
tóra levezető út, hóban nem lehet használni. Sok kiránduló is jár erre.  
Folyamatosan küzdenek a szemetelőkkel, „Te szedd„ mozgalom keretén belül gyűjtik össze a 
szemetet. 
A közösségi programok szervezése, tervezése is fontos számukra. A Kapás utca és a Hullám utca 
kereszteződésénél szeretnének egy közösségi teret kialakítani az ott lakók és a kirándulók részére. 
Programjaik között szerepel a Deseda-parti piknik, melyet október közepén tartanak. Ezen az 
egyesület tagjai és ismerőseik vesznek részt, önköltségen szervezik. Hasonló módon Majálist is 
szerveznek. Kertbarát kör is működik, minden hónapban találkoznak a tagok. Tanulmányutakat, 
gazdálkodással kapcsolatos rendezvényeket, bemutatókat szerveznek. 
Jelezte, hogy a zártkerti területen az utcák feliratozása, a táblák elhelyezése hiányos, nem pontos. 
 
Dávid János elmondta, hogy a részönkormányzat segítségét az útjavításokkal, az utcanév táblák 
pontosításával, a közvilágítás kivitelezésével és a rendezvények anyagi támogatásával kapcsolatban 
kérik. Pályázatok útján is próbálják a kiadásokat fedezni, de szükségük van egyéb támogatásokra is. 
 
Mihalecz András tanácsnok kérte, hogy jelezzék a részönkormányzat felé az útfelújítási igényeket 
prioritások szerint. Az útfelújításokat illetően, valamint a közvilágítással kapcsolatban 
közreműködhet a részönkormányzat, próbál segítséget nyújtani. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy ismerik a zártkertben felmerülő 
problémákat, a településrészen járnak óvodába, iskolába a gyerekek. Véleménye szerint szükséges a 
részönkormányzat és a zártkerti terület közti kapcsolat, közösen lehet a helyzeten javítani. A 
jövőben is várják az Egyesület képviselőit a részönkormányzat üléseire, talán tudnak valamiben 
segíteni. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy megrendezték a Galambkiállítást, a 
szervezők köszönik a részönkormányzat támogatását a díjakhoz. 
 
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 


