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Kaposvár Megyei Jogú Város 
Toponári Településrészi Önkormányzata 

 JEGYZŐKÖNYV 

 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzatának 
2020. szeptember 16-án a Toponári Művelődési Házban megtartott üléséről. 
 

A megjelent településrészi önkormányzati tagok és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. 
számú mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
 
Mihalecz András elnök köszöntötte a településrészi önkormányzat ülésén megjelent 
képviselőket, a civil szervezetek képviselőit, a meghívott vendégeket, és a Hivatal 
munkatársait.  Külön köszöntötte dr. Farkas Edit aljegyzőt. 
 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület tagjai közül az ülés kezdetekor 4 fő van 
jelen így a településrészi önkormányzat ülése határozatképes.  
 
Mihalecz András elnök kérte, hogy a meghívóban kiküldött napirendeken kívül, a 
részönkormányzat vegye fel napirendjei közé a Deseda tó és környéke, mint helyi jelentőségű 
természetvédelmi terület védelméről és használatának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, majd megkérdezte van-e más napirend 
tárgyalására javaslat. Mivel további javaslat nem hangzott el, a településrészi önkormányzat a 
jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként szereplő meghívójában jelzett napirendekről a 
kiegészítéssel módosítva az alábbi határozatot hozta. 
 
………./2020. (IX.15.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az ülés napirendi 
pontjait a Deseda tó és környéke, mint helyi jelentőségű természetvédelmi terület védelméről 
és használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 
előterjesztéssel kiegészítve fogadta el. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
NAPIREND 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a 
költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. évi munkatervéhez 
(szóbeli) 
Előterjesztő:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Vörös Katalin titkár   
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3. Előterjesztés Deseda tó és környéke, mint helyi jelentőségű természetvédelmi terület 
védelméről és használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

4. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 Előterjesztő:   Mihalecz András elnök 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a 

költségvetési rendelet módosításáról (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült 

jegyzőkönyv tartalmazza.) 

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

 
Erős György irodavezető-helyettes köszöntötte az ülésen résztvevőket. Kiegészítésként 
elmondta, hogy, az előterjesztés módosításokat, átvezetéseket tartalmaz, de ezek a toponári 
városrészt érdemben nem érintik. 
 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
……../2020. (IX.15.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 
2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre: 4 igen 

0  tartózkodás 
0 nem 

 
Szavazati arány a határozati javaslatra: 4 igen 
      0 tartózkodás 
      0 nem 

 
2. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. évi 

munkatervéhez (szóbeli) 
Előterjesztő: Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Vörös Katalin titkár  

        

Mihalecz András elnök megkérdezte a részönkormányzat tagjait, hogy van-e javaslatuk a 
Közgyűlés 2021. évi munkatervéhez, mivel a testület részéről nem érkezett kezdeményezés, 
nem hangzott el kérdés és hozzászólás, az alábbi határozatot hozta. 
 
………./2020. (IX.15.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. évi munkatervéhez nem tesz javaslatot. 
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Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködik: Vörös Katalin titkár 
Határidő:  azonnal 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0  nem 

3. Előterjesztés Deseda tó és környéke, mint helyi jelentőségű 
természetvédelmi terület védelméről és használatának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
Dr. Farkas Edit aljegyző az előterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy a védetté 
nyilvánított Deseda tó rendelete az évek során - 1993 óta - 12-szer lett módosítva. Azóta az 
üzemeltetést átvette a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft., szabályozva lett a 
halgazdálkodás és a horgászat rendje, a mezőgazdasági művelésre vonatkozó előírások 
szigorúbbak lettek, módosult az élővilág védelmére és a parkolásra vonatkozó szabályozás, 
külön kiemelte, hogy a rendelet tartalmazza a természetvédelmi terület kezelési tervét is. 
Kérte, hogy a testület támogassa az előterjesztést.  
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő személyes tapasztalatairól számolt be a Desedát 
illetően, miszerint nagyon szépen kiépült a tó környezete, véleménye szerint csak a 
szemetelés okoz némi problémát, de mivel nagyon összeszedett és részletes a munkaanyag, 
támogatja a rendelet elfogadását.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mihalecz 
András elnök elfogadásra javasolta az előterjesztést a Közgyűlésnek. 
 
……../2020. (IX.15.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
Deseda tó és környéke, mint helyi jelentőségű természetvédelmi terület védelméről és 
használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést 
és elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

4. Tele
pülésrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

 Előterjesztő:  Mihalecz András elnök 
 
Mihalecz András elnök elmondta, hogy mivel a toponári városrészben – főleg a Muskátli 
Vendéglő környékén – rendszeresen sok az elszórt szemét, kérte a részönkormányzat tagjait, 
hogy mindenki jelezze ezt a Kaposvár Városüzemeltetési Nonprofit Kft. felé. További állandó 
problémaként vetette fel a korhadt, elöregedett, fák állapotát – kiemelt figyelemmel a 
gesztenyefasorra –, amit már többször jeleztek a volt Városgondnokságnak, de mivel minden 
alkalommal csak olyan visszajelzést kaptak, hogy a munka elvégzése folyamatban van, és 
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ezek azóta sem történtek meg, kérték a Városüzemeltetési Kft-t, hogy adjanak tájékoztatást 
arról, hogy konkrétan mikor zárul le a folyamat. Nem szabadna megvárni, hogy a természet 
oldja meg a problémát – ahogy ez korábban már megtörtént –, mert nagyon balesetveszélyes. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő hozzáfűzte, hogy az iskolán át folyó patakot is 
soron kívül ki kellene tisztítani, aminek elvégzésére szintén nem a „folyamatban van” választ 
szeretnék kapni, hanem konkrét dátumot, mivel balesetveszélyes a terület, főként a 
gyermekek miatt.  
 
Dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy a Városüzemeltetési Kft. megkezdte a városban a 
fák bevizsgálását és kérte, hogy konkrét helyszínekkel jelezzék felé vagy a Kft. felé a 
problémákat.  
 
Mihalecz András elnök a vízelvezetési árkokkal kapcsolatos hibákat is felvetette, és mivel 
már ebben a témában is több sikertelen kezdeményezés is történt, ez továbbra is egy véget 
nem érő probléma lesz. A lakosság pedig nincs tisztában azzal, hogy a város vagy a közút 
feladata elvégezni egyes munkákat, csak azt észleli, hogy kátyús az út, tele van az árok, nem 
megoldott a vízelvezetés. Ez egy folytonos körforgás a város, a közút és a lakosság között.  
 
Mihalecz András elnök pozitív hírként elmondta, hogy e hét vasárnap (09.20-án) 15.00 
órakor Felcsút futballcsapata fog mérkőzést játszani a Toponár SE játékosaival. Abban kér 
segítséget, hogy mivel várhatóan nagyon sok néző érkezik a meccsre, a parkolási kapacitás 
pedig meglehetősen kevés a pálya helyszínén – a Posta utcában –, biztosítsák a hatóság 
jelenlétét a forgalom irányításához.  
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy jó irányba halad a kapcsolat a 
Városüzemeltetési Kft-vel. A tavalyi évben volt egy kezdeményezés, hogy zsákokat helyeztek 
ki a településrészre, hogy a lakók abba gyűjtsék össze a gesztenyefák leveleit, amit később a 
Városgondnokság autói szállítottak el. Ez az igény az idei évben is felmerült a lakók részéről, 
ebben kéri Kft. közreműködését.  
 
Illés Jánosné képviselő kérte, hogy a fent említettek mellett a közvilágítást is felül kellene 
vizsgálni, mivel nagyon sok helyen nem égnek a közvilágítási lámpák. Ezen kívül pedig a 
Szabadság utcában és a Posta utcában is javaslatot szeretnének a parkolás megoldására, mivel 
jelenleg mindkét oldalon sok a parkoló autó és több esetben nem tudott bemenni az említett 
utcákba a mentőautó, a busz, illetve nagyobb gépjárművek. Ha megoldható, akkor 
helyezzenek ki tiltó táblát az úttest egyik oldalán lévő parkolásra.  
 
Gerse Ferenc képviselő szintén ezt a parkolási problémát vetette fel a Veres Péter utcában, 
kérve ebben az utcában is a tiltó tábla egyik oldalra történő kihelyezését. 
 
Sütő Jánosné répáspusztai lakos kérte, hogy helyezzenek ki két szemétszállító edényt a 
településrészre. 
 
Több napirendi pont, kérdés és hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi 
Önkormányzat elnöke az ülést bezárta. 

 

 

K. m. f. 
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 Mihalecz András                                            Hermann-né Kanyar Julianna 
          elnök          képviselő 
  jegyzőkönyv-hitelesítő 


