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Jegyzőkönyv 
 
Készült a Kaposvári Polgármesteri Hivatalban – 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. szám alatt – 
Kaposvár Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságának 2011. 
április 26-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Dr. Szép Tamás elnök: Köszöntötte a megjelent tagokat. Megállapította, hogy 5 fő van jelen, 
így az ülés határozatképes. Kérte a meghívóban szereplő napirendi pont napirendre történő 
felvételét. (Pintér Attila képviselő a napirend elfogadása után érkezett, így a jelenlévők száma 
6 főre emelkedett.) 
 
45/2011. (IV. 26.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága a napirendet 
elfogadta. 
 
Szavazás: 5    igen 

- nem 
- tartózkodás 

 
Napirend: 
 
Előterjesztés a Toldi Ltp-i Általános iskola és Gimnázium működésének átszervezéséről 

 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
Napirend tárgyalása: 
 
Előterjesztés a Toldi Ltp-i Általános iskola és Gimnázium működésének átszervezéséről 

 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
Dr. Farkas Géza bizottsági tag: Milyen előnyökkel jár a javaslat elfogadása? 
 
Pintér Attila képviselő: Milyen szakértői anyagok állnak rendelkezésre az átszervezéshez? 
Mikor használhatja a Toldi a saját nevét? 
 
Stickel Péter igazgató: A csökkenő gyermeklétszám mellett a gyengébb eredményű tanulók 
gimnáziumi képzése nem indokolt, nem felelnek meg a munkaerő-piaci és a felsőoktatási 
követelményeknek. A gazdasági kamara hangsúlyt helyez a szakképzés előtérbe helyezésére. 
Az átszervezés 3 millió Ft. bejáró-normatíva növekedéssel jár. 
 
Szakértői anyagként rendelkezésünkre áll a Tinta felmérése, a középiskolák 2004-2006-os 
vizsgálata, a városi, kistérségi, megyei közoktatási fejlesztési tervek, a regionális szakképzési 
stratégia és hamarosan elkészül a független közoktatási szakértő jelentése. A Toldi a saját 
nevét a nem hivatalos dokumentumokon használhatja. 
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46/2011. (IV. 26.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága a Toldi Ltp-i 
Általános iskola és Gimnázium működésének átszervezéséről szóló előterjesztés határozati 
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazás: 5    igen 

- nem 
1 tartózkodás 

 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 

K. m. f. 
 

 
 
 

 dr. Horváth Zsuzsanna dr. Szép Tamás  

 titkár tanácsnok 

 


