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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 2012. február 14. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Síposs 
Géza  (103-as ) tárgyalójában  tartott  soron következő üléséről. 
 
Jelen volt: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Dr. Csató László tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági tagokat, a Hivatal 
dolgozóit és a meghívott vendéget. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy  7 fő  jelen van, 
így a bizottság  határozat  képes. 
 
 

1/2012. (II.14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági  határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága az   
ülés napirendi pontjai közül levette: 
- a Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvánnyal  kötendő közszolgáltatási szerződésről 

és a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, 
valamint a napirendi pontjai közé felvette: 
- az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem 

lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet  
módosításáról szóló előterjesztést, 

 az ülés napirendi pontjait a módosításokkal elfogadta.  
 
         Szavazati  arány:  7   igen 
                                                 0 tartózkodás 

0 nem 
  

Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 
 
1. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
3. Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
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4. Előterjesztés a 2012. évi kiemelt városi nagyrendezvények programjáról és 
költségvetéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

5. Előterjesztés a Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvánnyal  kötendő 
közszolgáltatási szerződésről és a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

6. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása esetén 2012. évben érvényesítendő 
minimális bérleti díjak, valamint az Együd Árpád Kulturális Központban szedhető 
díjak megállapításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

 
7. Előterjesztés magasabb vezetői álláshelyek betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról 

(Eötvös; Sportcsarnok) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert igaz gató 

 
 
Átruházott hatáskörű ügyek: 
 
 
8. Előterjesztés az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. évi 

munkatervéről 
Előterjesztő:  dr. Csató László tanácsnok 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

 
Bizottsági napirendek: 
 
 
1.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról 
  

2/2012.(II.14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést valamint a határozati 
javaslatait, és  elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 
 
   Szavazati  arány:      6  igen 
                                               1  tartózkodás 

0 nem  
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   Rendelet módosítás: 
 
  Szavazati  arány:     6  igen 
                                               1  tartózkodás 
                                               0  nem  
 
 
2.  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi 

költségvetéséről 
 

3/2012.(II.14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztés határozati javaslatait  valamint a rendelet tervezetet és 
az alábbi módosító javaslattal  elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
Módosító javaslat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 
előterjesztésben a 3/2-es táblában a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános 
Iskolában a közfoglalkoztatottak létszáma 4 főre módosuljon. 
 

Szavazati  arány:    7   igen 
                                                0  tartózkodás 
                                                0  nem 

 
 Költségvetés: 
 
Szavazati  arány:    5   igen 
                                                1 tartózkodás 
                                                1 nem  
   Rendelet tervezet: 
 
  Szavazati  arány:  5  igen 
                                               1 tartózkodás 
                                               1 nem  
 
Kérdések: 
 
Dr. Csató László:  
A költségvetésben a Városi Pedagógus Napnál 0 Ft szerepel, mi az oka? A Kaposvár Számít Rád 
programban 2011. évben 6 m Ft, 2012. évben 3,5 m Ft szerepel, a Színháznál is 233 m Ft-ról -
174,5 m Ft-ra csökken az önkormányzat által adott támogatás összege? 
 
Dr. Giber Vilmos:  
A megszorítások mögött gyerekek, emberek vannak, a 2012-es tanév a megszorításokkal is 
véghez vihető? 
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Válasz: 
 
Molnár György igazgató: 
A korábban megszokott rendezvények közül felfüggesztettük  ebben a tanévben a Pedagógus  
Nap megtartását. A Kaposvár Számít Rád programnál az új ösztöndíjak megállapítását 
függesztjük fel, a 3,5 m Ft  a korábbi szerződések teljesítésének a fedezete, 18 fővel van 
szerződés. A Színház esetében Rátóti Úrral egyeztetve, 55 m Ft-tal csökkenti a város a támogatás 
összegét. 
 
Stickel Péter igazgató: 
 Ha az intézmények nem tudnak pályázati forrásokat hozni, akkor nagyon nehéz év lesz. 
 
Hozzászólás. 
 
Szabó Zoltánné: 
Módosító javaslat: a közfoglalkoztatottak létszámkerete 4 az Általános  iskolák esetében 4 főre 
módosult. Kérte a pontosítást a költségvetésbe. 
 
Kiss Tamás: 
Az oktatástól nem szabadna pénzt elvonni, az egyetlen hosszú távú megtérülési forma. 
 
Válasz: 
 
Stickel Péter igazgató: 
A Kaposvár Számít Rád programban a város gazdasági szereplőinek igénye fogalmazódott meg, 
hogy a  hiányszakmák támogatása történjen. Tavaly 3 pályázó volt. Komoly, szigorú 
feltételekhez van kötve a támogatás, vállalják, hogy visszajönnek a városba, különben 
visszafizetési kötelezettség van. 
 
 Molnár György igazgató: 
 A költségvetésben nagyon komoly megtakarítást kellett megtenni, zöme az oktatást érinti.  
 
Hozzászólás. 
 
Karsai Józsefné: 
Nem tudja elfogadni azokat az intézkedéseket amelyek az oktatás áldozatvállalását jelentik. 
Érték a szürke állomány, az iskolák működés képtelenné válnak. A gyerek, a jövő  érdeke legyen 
a meghatározó. 
 
Stickel Péter igazgató: 
Kaposvár sosem folytatta azt az utat, ami ellehetetlenítette volna az oktatást. Igyekezett olyan 
intézkedéseket hozni, amelyek elvonásával még az intézmények nem sérülnek. A középfoknál 
voltak lehetőségek ezek még vállalhatóak. 
 
Szabó Zoltánné: 
A 2% -os bérzárolás mellett ha nem lesz lehetőség a pedagógiai asszisztensek foglalkoztatására, 
nem lesz lehetőség a megtakarításra sem. 
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Molnár György igazgató: 
Ennyi pénz van. 
 
Stickel Péter igazgató: 
A közfoglalkoztatás a technikai létszám területén jelentősen javítja a feladatellátást, és segíti a 
megtakarítást is.  
 
3. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása esetén 2012. évben érvényesítendő 
minimális bérleti díjak, valamint az Együd Árpád Kulturális Központban szedhető 
díjak megállapításáról 
 

           4/2012.(II.14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása esetén 2012. évben érvényesítendő 
minimális bérleti díjak, valamint az Együd Árpád Kulturális Központban szedhető díjak 
megállapításáról szóló előterjesztést valamint határozati javaslatait és elfogadásra 
javasolja a Közgyűlésnek. 

 
     Szavazati  arány:  7   igen 
                                               0  tartózkodás 
                                               0 nem  
 
 
4. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 

valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011.(II.25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
 

           5/2012.(II.14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól,  
valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011.(II.25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést valamint rendelet módosítását és az alábbi 
módosító javaslattal  elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 
Módosító javaslat: 
Az önkormányzati rendelet  2.§ (3) bekezdésében a 10% helyett 25% legyen a személyi 
ösztönzés. 
 
     Szavazati  arány:  7   igen 
                                               0  tartózkodás 
                                               0 nem  
Rendelet módosítás: 
 
Szavazati  arány:  7   igen 
                                               0  tartózkodás 
                                               0 nem  
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Hozzászólások: 
 
Szabó Zoltánné.  
Az általános iskolák nem élnek az érdekeltségi lehetőséggel. Az intézményekben 8% lesz a 
dologi zárolás, ahol lehet ott a bevétel terhére lehet megtenni. 
 
Dr. Giber Vilmos: 
A Kollégium minden nap nyitva van, nem lesz mibő l üzemeltetni. Nincs udvaros, vállalkozót 
kellett hívni a hó eltakarítására, így nem spórolunk. 
 
Stickel Péter igazgató:  
Az intézmények közül 5-nél jelentős bevételt jelent az intézmények használatába lévő vagyon 
hasznosítása, de dolgoznak is érte. Ez az összeg nyújt lehetőséget a többlet  munkáért járó 
elismerésre. Az anyagi érdekeltségbő l való visszalépés intézményvezetői felajánlás volt.  
 
 
5. Előterjesztés az emléktáblák elhelyezéséről 
 

6/2012.(II.14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta az emléktáblák elhelyezéséről szóló előterjesztést valamint 
határozati javaslatait és a Véleményező testület által javasolt  alábbi módosításokkal 
egyetértve elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
 

      A véleményező testület javaslata alapján Király Béla emléktáblájára vonatkozóan: 
1. A tábla második mondata a következőképpen hangozzék: „Az emigráció éveiben 

kutatási területe a közép-európai történelem feltárása és bemutatása.” 
1. A tábla harmadik mondata az alábbiak szerint módosuljon: 

„Hazatérte után, az 1990-ben megrendezett országgyűlési választásokon képviselői 
mandátumot szerzett szülővárosában Kaposváron.” 

   
2. Az állíttatók közé -  másodikként - kerüljön fel a Honvédelmi Minisztérium. 

 
A Véleményező testület Ispánki József szobrászművész emléktáblájának kihelyezését 
támogatja azzal, hogy a tábla a megfelelő ingatlanon kerüljön elhelyezésre. 
 
 
Szavazati  arány:   7   igen 
                                               0  tartózkodás 
                                               0 nem  
 
 
  Hozzászólások: 
 
Dr: Csató László: 
A Névbizottság Király Béla emléktáblájával kapcsolatosan rövidítést javasolt. 
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Vajda Imréné: 
Az előterjesztő az Együd Árpád Kulturális Központ falán javasolja a tábla elhelyezését, nem a 
szülőháza falán. A megemlékező műsor az összes koszorúzást ünnepélyes keretek között 
foglalja magába. 
 
L. Balogh Krisztina: 
Magán házról van szó, politikai, közéleti személy tábláját elhelyezni nehéz. A nagy Imre 
Társasággal folynak a tárgyalások a kopjafák áthelyezéséről. 
 
Horváth Gáborné: 
Évek óta a kopjafák előtt is volt rövid műsoros megemlékezés. A kopjafák áthelyezésénél 
lehet, hogy tud segíteni a Mártírok és Hősök Közalapítvány. 
 
 
6. Előterjesztés a 2012. évi kiemelt városi nagyrendezvények programjáról és 

költségvetéséről 
 

      7/2012.(II.14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a 2012. évi kiemelt városi nagyrendezvények programjáról és  
költségvetéséről szóló előterjesztést valamint határozati javaslatait és elfogadásra 
javasolja a Közgyűlésnek. 

 
     Szavazati  arány:  7    igen 
                                               0  tartózkodás 
                                               0 nem  
 

Hozzászólás: 
 
Horváth Gáborné: 
Fontos szempont a szponzori, pályázati lehetőségek kihasználása. A program kínálat a 
költségvetéshez igazítva történt. 
 
Stickel Péter igazgató: 
A városi nagyrendezvények 3 lépcsőben történtek elfogadásra. Szeptemberben döntöttek, 
hogy milyen értékek mentén szerveződnek a programok. Képviselői javaslat volt, hogy 
helyi, országos, nemzetközi vonatkozások is legyenek. Az értékeket megtartva 
szerveződik a program, de újakat nem tud felvállalni. 

 
 
7. Előterjesztés  magasabb vezetői álláshelyek betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról 

(Eötvös; Sportcsarnok) 
 

           8/2012.(II.14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a magasabb vezetői álláshelyek betöltésére vonatkozó pályázati 
kiírásról (Eötvös; Sportcsarnok) szóló előterjesztést valamint határozati javaslatait és  
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
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     Szavazati  arány:    7    igen 
                                               0  tartózkodás 
                                               0 nem  
 
 
Átruházott hatáskörű ügyek: 
 
8. Előterjesztés az Oktatási, tudományos és Kulturális Bizottság 2012. évi 

munkatervéről 
 

 
9/2012.(II.14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 
a 2012. évi munkatervét az alábbi kiegészítéssel elfogadta. 

     
Felelős: Dr. Csató László tanácsnok 
Határidő: értelem szerint 
 
 Szavazati  arány:  7    igen 
                                               0  tartózkodás 

0 nem  
    
Dr. Csató László tanácsnok: 
Kiegészítő javaslat. 
- A február 14-i bizottsági ülésen tárgyalt és a munkatervben  nem szereplő napirendi 

pontok is kerüljenek be a Bizottság munkatervébe. 
 
      

 
 
 
Kaposvár, 2012. február 14.  
 
 
 
                                     Sárdi Zoltánné     Dr. Csató László 
                                          titkár                       tanácsnok 
 
 
 
 
 


