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Kaposvár Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének Oktatási, Tudományos 
és Kulturális Bizottsága 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és 
Kulturális Bizottsága 2011. augusztus 20. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal  
Sajtószobájában  tartott  rendkívüli  üléséről. 
 
Jelen volt: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Dr. Csató László tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági tagokat, a Hivatal 
dolgozóit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy  8 fő  jelen van, így a bizottság  
határozat  képes. 
 
 

48/2011. (VIII.22.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági  határozat. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága a 
rendkívüli  ülés napirendi pontját elfogadta és a napirendi pontjai közé felvette : 

- a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskolájának többletóra 
kérelméről szóló előterjesztést. 

 
  

Szavazati  arány:   8  igen 

                                                 0 tartózkodás 
                                                 0  nem 
  
Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 
 
1. Előterjesztés a közoktatási intézményfenntartó társulási szerződések módosításáról 
  
Bizottsági napirendek: 
 
1.   Előterjesztés a közoktatási intézményfenntartó társulási szerződések  módosításáról 
  

49/2011.(VIII.22.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 

Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézményfenntartó társulási szerződések  
módosításáról  szóló előterjesztést valamint a határozati javaslatait és elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek. 

 
Kiegészítés: 
 
Stickel Péter: 
A társulási települések polgármesterei, jegyzői a normatívával nem fedezett költségek alapján 
megállapított hozzájárulás fokozatos 3 év alatt egyenletesen növekvő mértékű megemelését 
kérték, amit az Önkormányzat támogathatónak ítélt meg. 
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Kérdések: 
 
Dr. Lampert Mónika: 
Az önkormányzati és a közoktatási törvény változása előtt tud-e az önkormányzat 3 éves 
garanciát vállalni? 
 
Hozzászólások: 
 
Stickel Péter: 
A következő év nem változik, az intézmények működtetéséhez továbbra is szükség van a 
hozzáadott önkormányzati forrásra. Az önkormányzati és a közoktatási törvény változása 
határozza meg a későbbiekben a szerződések módosításait. 
 
Dr. Giber Vilmos: 
Átmeneti az előterjesztés, az  önkormányzati és a közoktatási törvény megjelenésével vissza 
kell rá majd térni. Fontos kérdés lesz, hogy ki vállalja a finanszírozást. 
 
Dr. Lampert Mónika: 
Fontos kérdés, hogy a közszolgáltatási ellátás felelőssége kié lesz. Javasolt egy külön ülést, 
törvénytervezetek megjelenését követően. 
 
Dr. Giber Vilmos: 
A régi és az új alkotmány is magában foglalja a feladatfinanszírzást,az  arányokat majd a 
törvények megjelenése után lehet tudni. 
 
Horváth Miklós: 
A határozat javaslatokat támogatni kell. 
 
 

   Szavazati  arány:  10  igen 

                                               0  tartózkodás 
0 nem  

 
 
2.Előterjesztés a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskolájának 

többletóra kérelméről 
 

50/2011.(VIII.22.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 

Bizottsága megtárgyalta a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári 
Tagiskolájának többletóra kérelméről  szóló előterjesztést valamint a határozati javaslatát és 
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 
Kiegészítés. 
 
Stickel Péter: 

A Magyaratádról beiratkozott gyerekek száma miatt megnőtt a létszám. Oktatásszervezési 
szempontból indokolt a csoportbontás, az igazgató nővel egyeztetett. 
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Kérdés: 
 
Dr. Lampert Mónika: 
Az előterjesztésben nem két osztály, hanem két csoport szerepel ez mit jelent? 
 
Válasz: 
 
Szabó Zoltánné: 

A 37 gyerek két csoportra történő bontását, de a statisztikában egy osztályként szerepel. Egyes 
tantárgyakat csoportbontással oktatnak, ez 20 többletórával biztosítható. 
 

   Szavazati  arány:  10  igen 

                                               0  tartózkodás 
0 nem  

 
 
 
Kaposvár,  2011. augusztus 22.    
 
 
                                    Sárdi Zoltánné     Dr. Csató László 
                                          titkár                       tanácsnok 


