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Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2022. 
április 20. 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 a 7 főből 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. 
 
29/2022. (IV.20.) 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. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2021. 
évi pénzmaradvány megállapításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

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

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

 Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
Napirend tárgyalása 
 

1. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 
2021. évi pénzmaradvány megállapításáról (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről 

készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
 



Mihalecz András tanácsnok: szóbeli kiegészítésre kérte fel Ráczné Varga Mária Gazdasági 
Igazgatóság Pénzügyi Iroda irodavezetőjét. 

 
Ráczné Varga Mária Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Iroda irodavezetője: elmondta, 
hogy a Magyar Államkincstárhoz benyújtotta pénzügyi beszámolót. Az előterjesztés a 2021. 
évi pénzügyi teljesítési adatokat magába foglaló, zárszámadási rendelet elfogadására 
vonatkozó javaslatot tartalmaza, melyről részönkormányzati döntés szükséges. 
 
Mihalecz András tanácsnok: javasolta az előterjesztés és a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
30/2022. (IV.20.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 2021. 
évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2021. évi pénzmaradvány megállapításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokat és a rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja 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 az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

Hermann-né Kanyar Julianna képviselő asszony: elmondta, hogy a költségvetésben 
szereplő játszótér felújításának megvalósítását szeretné ha gyermeknapra, vagyis május végére 
megtörténne.  
 
Ráczné Varga Mária Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Iroda irodavezetője: elmondta, 
hogy a napirendi pontban szereplő költségvetési rendelet módosítása nem tartalmazza a 
játszótér felújításának költségeit, mert az az eredeti költségvetés részét képezi. Továbbá a 
kivitelezési feladatok koordinálásában a Műszaki, Pályázati és Környezetfejlesztési 
Igazgatóság az illetékes. 
 
 A jelenlévők részéről további kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Mihalecz András tanácsnok: javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
 
 
 
 
  



31/2022. (IV.20.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az önkormányzat 2022. 
évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati 
javaslatokat és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

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

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

 Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 
Illés Jánosné képviselő asszony: kérte, hogy a Kemping- Kócsag u. sarkán 1db, a Pavilonsor 
bejáratnál 2 db, a játszótéren 1 db, az Orci u.-ban 3 db, Kálvária  1db és a Debovits Parkban 1 
db közterületi, oszlopokon lévő -fehér színű- szemetes edényeket cserélje le a Kaposvári 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft., környezetkímélő szemetes edényekre. A jelenlegi 
gyűjtőedények annyira elhasználódtak, hogy azok a jelenlegi állapotukban nem alkalmasak a 
lakossági szemét gyűjtésére, tárolására.  
  
32/2022. (IV.20.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
kéri a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t arra, hogy  cserélje le környezetkímélő 
szemetes edényekre a Kemping- Kócsag u. sarkán 1db, a Pavilonsor bejáratnál 2 db, a 
játszótéren 1 db, az Orci u.-ban 3 db, Kálvária  1db és a Debovits Parkban 1 db 
közterületi, oszlopokon lévő -fehér színű- szemetes edényeket. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Határidő:  2022. augusztus 30. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
  
Gerse Ferenc képviselő úr: elmondta, hogy az óvoda előtti járda javítása csak egy rövidebb 
szakaszon, a zebráig készült el. Kérte, hogy folytassák a javítási munkálatokat az Orci útig.  Az 
iskola előtti parkoló nem készült még el, ezért kérte, hogy mielőbb kezdjék meg a javítási 
munkákat. 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő asszony: elmondta, hogy a toponári településrészen 
egy fő látja el a közterület rendbentartását. A közmunkás idős és beteges. Egyedül kell 
végeznie a munkákat a Deseda, Fészerlak, Répáspuszta és Toponár közterületein. A lakosság 
és a képviselők is azt tapasztalják, hogy a nagy munkaterület miatt a feladatok nagyon lassan 
haladnak, a húsvéti ünnepig nem tudott végezni a toponári településrész feladataival. Kérte, 
hogy a közmunkás kizárólag toponári településrészen dolgozon, hogy a feladatainak a végére 
tudjon érni. 



 
33/2022. (IV.20.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
kéri a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t arra, hogy a toponári településrészen 
jelenleg dolgozó közmunkás kizárólag a toponári településrészen végezze a napi 
munkavégzést. 
 
Felelős:  Mihalecz András elnök 
Határidő:  2022. június 30. 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Toponári Településrészi Önkormányzat elnöke az ülést 
bezárta. 
 
 
Kaposvár, 2022. április 20. 
 
 
 
 

 Mihalecz András     Hermann-né Kanyar Julianna 
           elnök                      képviselő 
               jegyzőkönyv-hitelesítő 


