
Kaposvár Megyei Jogú Város 
Toponári Településrészi Önkormányzata 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2021. 
november 17. 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.  
 
35/2021. (XI.17.) 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-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2. Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 

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

 
3. Előterjesztés a kaposvári általános iskolák felvételi körzethatárainak kijelöléséhez 

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

 
4. Tájékoztató a Toponári Településrészi Önkormányzat 2021. szeptember 15. napján 

megtartott ülésén felmerült kérdésekkel kapcsolatban 
Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
 



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

 
 
Napirend tárgyalása 
 

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

 
Mihalecz András tanácsnok felkérte Ráczné Varga Mária irodavezetőt a napirend szóbeli 
kiegészítésére. 
 
Ráczné Varga Mária Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Iroda irodavezetője köszöntötte a 
jelenlévőket. Elmondta, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, a teljesítés alapján vezették át a 
szükséges előirányzatokat és az előző költségvetési rendelet módosítása óta hozott központi 
intézkedések, rendelkező levelek átvezetésére került sor. Negyedévente költségvetési rendeletet 
kell módosítani. 
 
Mihalecz András tanácsnok: kérdezte a képviselő tagokat, hogy van e javaslatuk a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás és javaslat nem volt.  
 
36/2021. (XI.17.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi 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 a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 
időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
Szőllősiné Gyüre Gabriella köznevelési referens: elmondja, hogy minden évben szükséges a 
következő nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása. 
 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás és javaslat nem volt.  
 



 
37/2021. (XI.17.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
2022/2023-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló 
előterjesztést és elfogadta. 
 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 
 
Szavazati arány :     4    igen 

0 tartózkodás 
0  nem 

 
3. Előterjesztés a kaposvári általános iskolák felvételi körzethatárainak kijelöléséhez tett 
javaslatról 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:          dr. Gróf Regina irodavezető 

 
Szőllősiné Gyüre Gabriella köznevelési referens: elmondja, hogy a Toponári Településrészi 
Önkormányzatot nem érinti a körzethatár kijelölésének módosítása. Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a körzethatár kijelölésének módosítását nem javasolta. 

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

 
38/2021. (XI.17.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzatának a kaposvári általános 
iskolák felvételi körzethatárainak kijelöléséhez tett javaslatról szóló előterjesztést megtárgyalta 
és elfogadta.  
 
Szavazati arány:  4 igen 

0  tartózkodás 
0 nem 

 
 

4. Tájé
koztató a Toponári Településrészi Önkormányzat 2021. szeptember 15. napján 
megtartott ülésén felmerült kérdésekkel kapcsolatban 
Előterjesztő:       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
 
Mihalecz András tanácsnok: elmondta, hogy tudomása van róla, hogy írásbeli tájékoztató 
készült a 2021. szeptember 15. napján feltett kérdésekről a toponári úttól a posta felé vezető 
járdaszakasz felújítási munkálataira vonatkozóan, azonban annak tartalmának megismerését 
követően tudja a testület tájékoztatni. 
Elmondta, hogy szóban egyeztetett a Toponári Általános Iskola igazgatójával, aki elmondta, 
hogy az iskola előtti parkoló nem tudja betölteni a szerepét, a szülők rendszeresen jelzik a  



problémát. A kátyúk javítása a mai napig sem történtek meg. Jelezte a javítási munkálatokra 
vonatkozó problémát a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Zrt. részére, azonban arra nem 
kapott választ.   
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő: elmondta, hogy az új fenntartói céget, a Kaposvári 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t nem lehet elérni telefonon. Nem ismert, hogy kihez milyen 
feladat tartozik, ezért a megoldást sem tudják kitől várni. Szeretné ha a jövőben ez pozitív 
irányba változna. 
 
  
Mihalecz András tanácsnok: javasolta, hogy a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és 
Környezetvédő Alapítvány részére a Toponári Tagiskola Lány Labdarúgócsapata részére 
biztosított 50.000,- Ft összegű támogatás célja sportruházat és sportfelszerelés helyett 
sporteszköz és sportruházat célokra változzon. Továbbá javasolta, hogy a „Toponári Nebulókért” 
Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére a Toponári Tagiskola Fiú Röplabdacsapata  
részére biztosított 100.000,-Ft  összegű támogatás célja csapatépítés és utazási költségek helyett 
sporteszköz és sportruházat célokra változzon. Kérte a javaslatok elfogadását. 
 
39/2021. (XI.17.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata akként határozott, hogy a  
8/2021. (VI.15.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a „Toponári Nebulókért” 
Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére a Toponári Tagiskola Lány 
Labdarúgócsapata részére biztosított 50.000,- Ft összegű támogatás célja sportruházat és 
sportfelszerelés helyett sporteszköz és sportruházat célokra változik. 
 
 
Szavazati arány:  4 igen 
    0 tartózkodás 

0 nem 
 
 
40/2021. (XI.17.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata akként határozott, hogy a  
9/2021. (VI.15.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a „Toponári Nebulókért” 
Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére a Toponári Tagiskola Fiú 
Röplabdacsapata részére biztosított 100.000,- Ft összegű támogatás célja csapatépítés és utazási 
költségek helyett sporteszköz és sportruházat célokra változik. 
 
 
Szavazati arány:  4 igen 
    0 tartózkodás 

0 nem 
 
 

Mihalecz András tanácsnok: elmondta, hogy az aszalói út aszfaltozását szeretné a településrész 
lakossága, mert egyenes arányosságban növekedett az átjáró forgalom a jelenlegi aszfaltos 
útszakaszon a Deseda fejlesztéssel együtt. A mezőgazdasági gépek jelentős talaj egyenlőtlenséget 
okoznak ezen a földszakaszon. Az aszalói út aszfaltozása az ott található ingatlanokra nézve is 
értéknövelő beruházás lenne, közbiztonsági -és turisztikai szempontból is jelentős előnyökkel 
járna. Fenti beruházás megvalósulása, a jelenlegi aszfaltozott út tehermentesítését jelentené.  
Írásbeli tájékoztatást kért az aszalói út aszfaltozásának lehetőségeiről.  



 
 

- Lakossági bejelentések érkeztek azzal kapcsolatban, hogy a településrészen több helyen 
probléma a lehullott falevéllel borított területek rendben tartásra. Balesetveszélyesek a nedves 
falevelekkel borított járdaszakaszok, továbbá esztétikai szempontból is problémás. 
Kérte, hogy a közmunkások rendszeresen takarítsák a lehullott leveleket a lakosság által használt 
járdaszakaszokon. 
 
Illés Jánosné képviselő: elmondta, hogy a Kodolányi u. 2. szám előtti nagy gödör közlekedési - 
és balesetveszélyes, melynek mielőbbi javítását kérte. 
Az Orci u. és a Veres Péter utca öbölnél megsüllyedt az úttest, mely balesetveszélyes, ezért kérte 
az úttest javítását, továbbá kérte az Orci úton lévő 2 db buszváró cseréjét. 
A pavilonsornál kátyúzást szeretne, valamint egyirányúsítást kért a Kócsag utca felől a Toponári 
út felé. A jelenlegi kétirányú közlekedési lehetőség miatt nehéz megközelíteni az orvosi rendelőt, 
továbbá a parkolási lehetőség is nehézkes. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő: elmondta, közeleg az adventi időszak, a világjárvány 
4. hulláma miatt, nem terveznek összejövetelt.  2021. december 03. napján csomagosztás lesz 80 
család részére. Újdonságként ünnepi köszöntőt küldenek a településrészen lévő 1000 ház lakói 
részére. Az idei évben a petákvásár az iskola területén kerül megrendezésre. Az adventi 
hangolódást segíti a  településrészen elhelyezett fénydíszek kihelyezése. 
 
Sziberné Fehér Éva a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság igazgatója: elmondta,  
hogy a következő évtől az épületek állagának javíttatását tervezi. Két közcélú álláshelyet kért az 
intézmény, a művelődési házak körüli munkálatok elvégzéséhez.  
 
 
 
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 


