
Kaposvár Megyei Jogú Város 
Toponári Településrészi Önkormányzata 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2022. 
június 07. napján, a Toponári Művelődési Házban tartott rendkívüli 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, meghívott 
vendégeket, valamint a Hivatal dolgozóit. 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 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. 
 
34/2022. (VI.07.) 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 az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2. Előterjesztés a 2022/2023. nevelési év előkészítéséről 

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

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

 Előterjesztő:   Mihalecz András tanácsnok 
 

Napirend tárgyalása 
 

1. 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 
 



Mihalecz András tanácsnok: ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a módosítás nem 
tartalmaz adatokat a Toponári Településrésszel kapcsolatban. Javasolta az előterjesztés 
elfogadását. 
 
 A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
35/2022. (VI.07.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az 
önkormányzat 2022. évi költségvetésének 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. nevelési év előkészítéséről 
    (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Mihalecz András tanácsnok: ismertette az előterjesztést. Javasolta az előterjesztés 
elfogadását. 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
36/2022. (VI.07.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata megtárgyalta a 
2022/2023. nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatokat 
elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány:   4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
3. Településrészi Önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok  

 
Mihalecz András tanácsnok: javaslattal élt a 2022. évre elfogadott munkaterv módosítására 
vonatkozóan. Kérte, hogy a 2022. június 08. napjára tervezett ülés időpontja kerüljön ki a 
2022. évi munkatervből.  
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
37/2022. (VI.07.) Toponári Településrészi Önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 
3/2022.(I.19.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a 2022. június 08. napjára tervezett ülés 
napját kiveszi a 2022. évi munkatervből. (jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
 
 



Felelős:  Mihalecz András elnök 
Közreműködő:           dr. Törzsökné Csap Klaudia titkár  
Határidő:  azonnal 
 
Szavazati arány: 4 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Mihalecz András tanácsnok: elmondta, hogy a Toponári Településrész közterületeinek 
karbantartása elégtelen. A lakók napi szinten jelzik elégedetlenségüket a képviselőknek a 
rendezetlen településrésszel kapcsolatban. Kérte, hogy a füves, gazos és szemetes területeket, 
valamint a közösségi ház előtti területet haladéktalanul tegye rendbe a Kaposvári 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  
A kátyúzás nem történt meg a pecsenyesütő és az iskola előtt. Az árkok szintezése sem történt 
meg. A képviselőtársakkal egyezségre jutottak abban, hogy kérték a Kaposvári 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vezetőjének meghívását a következő ülésre.  
 
 
Hermann-né Kanyar Julianna képviselő elmondta, hogy a Toponári gyermeknapra 2022. 
június 15-én kerül sor, melyről a lakosságot tájékoztatták. Egész délelőtt játszóház és családi 
kikapcsolódási lehetőség lesz. Lángossal és fagylattal kedveskednek a vendégeknek, 
gyerekeknek. Műsorral készülnek a Toponári Tagiskola citerás gyermekek és a TiTi Táncház 
valamint fellép a Somogy zenekar. Gyerekműsorral készül a Capuccinó zenekar. 

 
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 


