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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2022. 
január 19. 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. 
 
1/2022. (I.19.) 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 2022. évi 

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

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 

2022. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Mihalecz András tanácsnok 
Közreműködik: dr. Törzsökné Csap Klaudia titkár 

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



Napirend tárgyalása 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi 

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

 
Mihalecz András tanácsnok felkérte Ráczné Varga Máriát a Gazdasági Igazgatóság 
irodavezetőjét, hogy szóban egészítse ki az előterjesztést. 
 
Ráczné Varga Mária irodavezető elmondta, hogy a Toponári Településrészi 
Önkormányzatot érintően 3.000.000,-Ft a Deseda látogatóközponthoz vezető út építés 
tervezésre, illetve 6.000.000,-Ft a Templom melletti játszótér új elemek beszerzésére került 
betervezésre. 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy szeretnék ha a tervezett költségvetésből a 
játszótér körüli kerítés illetve a játékok beszerzése valósulna meg. 
 
A jelenlévők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
2/2022. (I.19.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. 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 Toponári Településrészi Önkormányzata 

2022. évi munkatervéről 
 (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
3/2022. (I.19.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2022. évi munkatervét 
elfogadta. 
    
Felelős: Mihalecz András elnök 
Közreműködik:  dr. Törzsökné Csap Klaudia titkár 
Határidő: azonnal 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 



 
 

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  
 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő: javasolta, hogy a Toponárért Nyugdíjas Egyesület 
részére 2021. évben biztosított 100.000,-Ft összegű támogatás célja a Toponári nyugdíjasok 
köszöntése helyett a 2021. évi működési költségeihez célra változzon. 
 
Mihalecz András tanácsnok: javasolta a módosítás elfogadását.  
 
4/2022. (I.19.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata akként határozott, 
hogy a 12/2021. (VI.15.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a Toponárért Nyugdíjas 
Egyesület részére biztosított 100.000,-Ft összegű támogatás célja a Toponári nyugdíjasok 
köszöntése helyett a 2021. évi működési költségeihez célra változik. 
    
Felelős: Mihalecz András elnök 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő: azonnal 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő: elmondta, hogy jelzés érkezett Répáspuszta 
lakosaitól, miszerint a településrészen nem működik a közvilágítás, ennek korrigálását kérte.  
 
Képviselő asszony elmondta, hogy illegális -veszélyes- hulladéklerakása történik a vasút és a 
városi út bejáratánál, valamint a  Toponár - Kaposfüred összekötő útnál, ezért kérte ennek a 
területnek rendbetételét. Az Önkormányzat közreműködését kérte az elszállítatást illetően, 
továbbá a tiltó tábla kihelyezést tekintve. 
 
A répáspusztai telepen lévő, korábbi üres területet pár évvel ezelőtt vásárolta meg egy család, 
melyen aztán kisebb apartmanokat épített. Ezeket az ingatlanokat jelenleg is albérlők 
használják. A lakosok elégedetlenek az albérlőkkel szemben, mert a házon kívül lévő 
területen végzik kisebb nagyobb szükségleteiket, illetve rendszeresen szétszórják a szemetet. 
Ezen a településrészen szemétgyűjtőedény nincsen kihelyezve. 
Kérte, hogy a Kaposvári Városüzemeltetési és Nonprofit Kft. vizsgálja ki a fenti ügyeket és 
tegye meg a szükséges intézkedést.  
 
A Toponári Településrész képviselő-testülete és tanácsnoka karácsony előtt képeslappal, 
valamint élelmiszercsomaggal köszöntötte a lakosságot, melyre köszönetnyilvánító lakossági 
visszajelzés érkezett, amit a testület elé terjesztett. 
 
A továbbiakban Illés Jánosné képviselő asszony kérését tolmácsolta. Illés Jánosné kérte, hogy 
a Toponári Településrészi Önkormányzatot érintő, 2021. évi közmeghallgatáson elhangzott 
felvetések lehetőség szerint valósuljanak meg az év első felében. Köszönetét fejezte ki dr. 



Csillag Gábor jegyző úr közmeghallgatáson felvetett problémát magába foglaló 
válaszlevelével kapcsolatban. 
 
Képviselő asszony elmondta, hogy a Toponári Teleülésrészen egy közmunkás végezte eddig a 
feladatok ellátást, aki sajnos betegsége miatt -várhatóan- nem tudja majd ellátni a munkát. 
Jelenleg is betegállományban van. Szeretnének legalább 2 fő közmunkást, a munkaterület 
nagysága és a teendők terjedelme miatt. Amennyiben nem lehetséges további közmunkás 
alkalmazása, akkor szeretné ha a Kaposvári Városüzemeltetési és Nonprofit Kft. kimenne 
adott helyszínre és a helyi képviselőkkel előre egyeztetve megszerveznék és bonyolítanák a 
munkákat. 
 
Gerse Ferenc képviselő: elmondta, hogy nagyon sok lakossági bejelentés érkezett a 
képviselőkhöz a posta utca felső részén lévő fekvő rendőr keleti oldalával kapcsolatban. A 
fekvő rendőr nagyon meredeken emelkedik, ezért az autók alja minden esetben koccan azon. 
Kérte, hogy haladéktalanul csinálják meg a fekvőrendőr megfelelő emelkedésének beállítását, 
mellyel elkerülhető a további  autókban bekövetkező kár. 
 
 
 

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 


