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JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2021. 
szeptember 15. 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 tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, a civil szervezetek 
képviselőit, a meghívottakat, valamint a Hivatal dolgozóit.  
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 7 főből 4 fő jelen van, így a Toponári Településrészi 
Önkormányzat határozatképes.  
Mihalecz András tanácsnok kérte a képviselőket, hogy a jegyzőkönyv 2. számú mellékletében 
szereplő meghívó napirendjét fogadják el.  
 
26/2021. (IX.15.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az ülés meghívóban 
jelzett napirendi pontjait elfogadta. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Napirend: 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2. Előterjesztés Orci, Zimány, Patalom, Magyaregres, Kaposújlak településekkel kötött 

óvodai feladatellátási szerződések módosításáról  
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
3. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. évi munkatervéhez 

Előterjesztő:       Mihalecz András tanácsnok 
 
 

4. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok (szóbeli) 
Előterjesztő:       Mihalecz András tanácsnok 
 
 
 
 
 
 

 



Napirend tárgyalása 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
Ráczné Varga Mária Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Iroda irodavezetője köszöntötte a 
jelenlévőket. Elmondta, hogy a költségvetés teljesítése a időarányos teljesítésnek megfelel, 
kiadásoknál jelentősen alatta van. A bevételi oldalon szigorú gazdálkodás kell amiatt, hogy a 
bevételek hogy teljesülnek, azok alapján valósíthatóak meg a kiadások. Az alapműködési 
feladatoknál látható, hogy az intézmények takarékosan gazdálkodnak, a szükséges feladatokat 
megvalósítják. A rendelet módosítás keretében 4 milliárd forinttal nőtt a költségvetési főösszeg, 
egyrészt a pályázati támogatások miatt, melyeket állampapírba fektettek, így azok előirányzatai 
bekerültek a költségvetésbe, továbbá a Korona vírus veszély miatt 680 millió forintot kapott az 
Önkormányzat, valamint az iparűzési adó bevétel teljesítése is sokkal jobb számokat mutatnak a 
korábban vártaknál. A módosítás tartalmazza az iparűzési adó emelését is.  
Az elmúlt időszakban Toponár esetében a focipálya parkolóhelyek kialakítása valósult meg. 
Várható a költségvetési rendelet szerint az út, híd, járda javítása a toponári iskola közelében és a 
Fejedelem utcai telkeknél, utóbbinál járda kialakítást terveztek. A zártkertekben lakók 
kezdeményezése alapján az utcák vízellátásának megtervezése várható BKMB pályázati keretből, 
a fejlesztés fele költségre elegendő fedezetet összegyűjtik, másik felét a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata finanszírozza. A módosítás tartalmazza továbbá a Deseda tározón egy 
homokos strand tervezését. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő: elmondta, hogy meglepődött, ugyanakkor nagyon 
örült annak, hogy az iskolát összekötő toponári útszakasz felújításának tervezete bekerült a 
költségvetés módosításába, nagyon szeretné ha ebben az évben elkészülne, mert sokan 
közlekednek azon az útszakaszon és a jelenlegi állapotában balesetveszélyes.  
 
Mihalecz András tanácsnok: elmondta, hogy az óvoda előtti járdaszakaszon és az iskolai -
főkapunál található- kocsibeállónál nagy kátyúk vannak, ezért ott javítási munkák vannak, melyet 
mindkét intézményvezető jelzett már korábban az Önkormányzatnak. Balesetek történtek a 
kátyúk miatt, melyet több szülő észrevételezte már az intézményeknek. A további súlyosabb 
sérülések, balesetek megelőzése érdekében szükséges a kártyúk mielőbbi javítását a fagy 
beállta előtt. 
Kérte -a mielőbbi -írásbeli tájékoztatást a két útszakaszra vonatkozó javítási munkák 
elvégzésének időpontját illetően. 
 
Mihalecz András tanácsnok: kérdezte a képviselő tagokat, hogy van e javaslatuk a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás és javaslat nem volt.  
 
27/2021. (IX.15.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet, valamint a 
határozati javaslatokat 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 Orci, Zimány, Patalom, Magyaregres, Kaposújlak településekkel kötött 
óvodai feladatellátási szerződések módosításáról  
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
Szőllősiné Gyüre Gabriella köznevelési referens: elmondja, hogy kötelező önkormányzati 
feladat az óvodáztatás biztosítása. Azok a települések, akik ezt nem tudják biztosítani vagy 
vállalni, feladatellátásra szerződést köthetnek egy másik intézmény fenntartójával. Az 
előterjesztésben feltüntetett településeken 2013. évben kötött feladatellátási szerződés van. A 
feladatellátási szerződés egyes pontjai pontosítást igényelnek, ezért szükséges azok módosítása. 
Orci, Zimány és Patalom településekről a teljes létszám 21% -a veszi igénybe az óvodai ellátást 
feladatellátással lekötött szerződéssel. 
 
Mihalecz András tanácsnok: elmondta, hogy a feladatellátási szerződés csak pontosításokat 
tartalmaz, a részönkormányzatot egyéb téren nem érinti. Az óvoda megfelelő gyereklétszámmal 
elindult. Felkérte a Festetics Karolina Központi Óvoda intézményvezetőjét, hogy tájékoztassa a 
testületet az óvodai létszámokkal kapcsolatban.  
 
Bekesné P. Margit a Festetics Karolina Központi Óvoda intézményvezetője elmondta, hogy 
van bőven gyermek utánpótlás, nagyon magas gyermeklétszámmal indult az idei nevelési év. 
Remélhetőleg marad is a magas létszám, a 2021. október 1- i létszám túllépheti a 150 főt, 
azonban az új törvényi vonatkozás szerint ezt már nem kell bejelenteni.  
 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás és javaslat nem volt.  
 
 
28/2021. (IX.15.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az Orci, 
Zimány, Patalom, Magyaregres, Kaposújlak településekkel kötött óvodai feladatellátási 
szerződések módosításáról szóló előterjesztést és elfogadta. 
 
Szavazati arány :     4    igen 

0 tartózkodás 
0  nem 

 
3. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. évi munkatervéhez 
          Előterjesztő: Mihalecz András tanácsnok 

 
Mihalecz András tanácsnok: kérdezte a képviselő tagokat, hogy van e javaslatuk a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás és javaslat nem volt.  

 



  
 
  
29/2021. (IX.15.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzatának nincs javaslata a 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. évi munkatervéhez. 
 
 
Szavazati arány:  4 igen 

0  tartózkodás 
0 nem 

 
 

4. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok (szóbeli) 
Előterjesztő:       Mihalecz András tanácsnok 

 
 
Mihalecz András tanácsnok: köszönetet mondott a Toponári Falunapi rendezvényen aktívan 
résztvevő tagoknak. Emléklapot nyújtott át és megköszönte a munkájukat „a falukondér” 
elnevezésű csapatnak a lángossütő csapatnak a kiemelkedő teljesítményükért. 
  
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő: elmondta, hogy az intézményi támogatások 
szerződései elkészültek, a kifizetés folyamatban van. A civil szervezetek megkapták a 
támogatásokat. 
 
Mihalecz András tanácsnok: elmondta, hogy az alábbi rendezvények várhatóak a következő 
hetekben. A Toponári Művelődési Házban Idősek napja rendezvény 2021. október 07. csütörtök 
14:00 h kezdettel, a dr. Baka József emléknapja 2021. október 13. szerda 17:00h kezdettel 
kerülnek megrendezésre. 
 
30/2021. (IX.15.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata, úgy határozott hogy a  
Toponári Művelődési Házban az Idősek napja rendezvény 2021. október 07 -én 14:00 h, a dr. 
Baka József emléknapja 2021. október 13 -án  17:00h. kerül megrendezésre. 
 
 
Szavazati arány:  4 igen 
                                               0 tartózkodás 

0 nem 
 

 
Mihalecz András tanácsnok: javasolja, hogy a DESEDA Tájvédeleméért és Fejlesztéséért 
Egyesület részére 2020. évben biztosított 50.000,-Ft összegű támogatás és a 2021. évben 
jóváhagyott 50.000,-Ft összegű támogatás célja borverseny helyett közösségi és település 
fejlesztési célokra változzon. Kérte a javaslat elfogadását. 
 

 
 
 
 
 



31/2021. (IX.15.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata akként határozott, hogy a 
17/2021.(VI.15.) számú határozattal módosított 26/2020. (II.19.) számú határozatát úgy 
módosítja, hogy a DESEDA Tájvédeleméért és Fejlesztéséért Egyesület részére 2020. évben 
biztosított 50.000,-Ft összegű támogatás célja borverseny helyett közösségi és 
településfejlesztési célokra változik.  
 
 
Szavazati arány:  4 igen 
                                               0 tartózkodás 
    0 nem 
 
 
32/2021. (IX.15.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata akként határozott, hogy a 
17/2021.(VI.15.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a DESEDA Tájvédeleméért és 
Fejlesztéséért Egyesület részére 2021. évben biztosított 50.000,-Ft összegű támogatás célja 
borverseny helyett közösségi és településfejlesztési célokra változik.  
 
 
Szavazati arány:  4 igen 
                                               0 tartózkodás 
   0 nem 
 
 
Sütő Jánosné Répáspuszta civil szervezet képviselője: elmondta, hogy az internet lefedettség 
nem megfelelő a településen. A vonatjegy, buszjegy vásárlás nehezen oldható meg, mert csak 
akkor van internet amikor már a vonat elindul és nem fedi le a térerőt. Rossz idő esetén sem 
működik az internet. A Kapos-net-hez benyújtottak egy lakók által aláírt kérelmet, melyre azóta 
is azt a választ kapták, hogy keresik a lehetőséget. 3 éve várnak a megoldásra. Mivel nem kaptak 
megfelelő választ a megkeresett szolgáltatótól, ezért kéri a részönkormányzat segítségét.  
Mobil internetet lehet használni, de nagyon lassú és akadályozott. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő: elmondta, hogy a T-com megjelent egy sokkal 
magasabb rendszerrel, esetleg őket lehetne megkeresni.  
 
Sütő Jánosné Répáspuszta civil szervezet képviselője: elmondta, hogy megkereste a  T-com-ot 
is, de azt a tájékoztatást kapta, hogy nincs tervezett fejlesztési célja ezen a részen a 
szolgáltatónak.  
 
Mihalecz András tanácsnok: elmondta, hogy kéri az Önkormányzat tájékoztatását, hogy tudnak 
e segíteni  Répáspuszta településre vonatkozóan az internet megfelelő lefedettség  megoldásával 
kapcsolatban.  
 
Berlik Mária Toponári Kultúrház szakmai vezetője: elmondta, hogy Sziberné Fehér  Éva 
(GESZ képviseletében) látja el a fenntartói feladatokat 2021. szeptember 30. napjától. A 
legfrissebb információk szerint 2021. szeptember 19-én pénteken 9:00 órakor lesz az 
Önkormányzaton egy megbeszélés az átalakítással kapcsolatban, melyen személyesen is 
megjelenik. Jelen lesznek a város vezetői, a leendő 5 munkatárs, a kulturális referens és Sziberné 
Fehér Éva is. Aláírta a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetését az Együd 
Árpád Kulturális Központ és a Szivárvány kultúrpalotával, illetve aláírta a határozatlan idejű 



kinevezését a Csiky Gergely Színház és Nonprofit Zrt. -vel. A leendő munkáltató engedélyével 
lehetséges egyéb munkavégzés teljesítése, tehát dr. Fülöp Péter színházigazgató úrtól kérni fogja, 
hogy engedélyezze a Toponári Kultúrház szakmai vezetésével kapcsolatos feladatok ellátását. 
 
 
 
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 


