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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. június 07. 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 és a meghívott vendéget. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy  8 fő  jelen van, 
így a bizottság  határozat  képes. 
 

29/2012. (VI.07.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági  határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága a 
rendkívüli  ülés  napirendi pontjait elfogadta. 
 
 

         Szavazati  arány:   8   igen 
                                                       0 tartózkodás 

0  nem 
Napirend: 
Közgyűlési napirendek: 
 
 
 

  1.   Előterjesztés  a 2012/2013. tanév előkészítéséről 
        Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
 

2. Előterjesztés  az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok további  
hasznosításáról, valamint az intézmények alapító okiratainak módosításáról 

       Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
             Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
                                                 Stickel Péter igazgató 
 
 

3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város által 2012. június - szeptember 
hónapban benyújtandó pályázatokról  

        Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
              Közreműködik: Bajzik Imre  igazgató 
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Bizottsági napirendek: 
 
 

1.   Előterjesztés  a 2012/2013. tanév előkészítéséről 
 

30/2012.(V.07.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális  
Bizottsága megtárgyalta a 2012/2013. tanév előkészítéséről szóló előterjesztést, valamint  
határozati javaslatait  és az alábbi módosításokkal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

         
 Szavazati  arány:  6     igen 
                                                       2 tartózkodás 

0  nem 
 

 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Dr. Lampert Mónika: 
A Hivatal részéről mi a vélemény a január 01. utáni önkormányzati feladatokról? Hogyan látják 
az év közbeni váltást, hogyan tudják megoldani? 
 
Stickel Péter Igaz gató: 
Sajnos több információval nem rendelkezünk. Az évközi váltással kapcsolatosan számos 
probléma van, KIR adatszolgáltatás helyzete (pénzügyi, létszám adatok jelentése). 
 
Szabó Zoltánné: 
 A határozati javaslatok 1.pontja egészüljön ki az alábbiakkal. 
„ha az intézmény ezt oktatásszervezési indok alapján hajtja végre és a szükséges egyetértő 
nyilatkozatokat a nevesített csoportokra vagy osztályokra beszerzi.” 
   

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a közoktatási törvény 
102 § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott felhatalmazása alapján a 3. számú 
melléklet II. rész 7. pontjának megfelelően szükség esetén hozzájárul a maximális  
osztály és csoportlétszámok 20 %-kal történő túllépéséhez, ha az intézmény ezt 
oktatásszervezési indok alapján hajtja végre és a szükséges egyetértő nyilatkozatokat a 
nevesített csoportokra vagy osztályokra beszerzi.” 

 
Szavazati  arány:   8     igen 

0 tartózkodás 
0     nem 

 
Dr: Csató László. 
A Munkácsy Mihály Gimnázium esetében  a 15. határozati javaslat A;B variációt tartalmaz. 
 
Stickel Péter igazgató. 
A tavaszi döntés értelmében minden gimnazista ott fejezi be tanulmányait ahol elkezdte. 
A Kormányhivatal információt kért, a tanévről, nemcsak a fenntartó a szülők, tantestület és a 
DÖK véleményét is kérte. Ebben az iskola által készített anyagban szerepelt, hogy oktatás 
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szervezési okok miatt szerencsés lenne az egy helyen működtetés. A szülők levelet juttattak el 
Polgármester Úrhoz. Szakmailag a B variációt támogatjuk. Az A variáció:az intézmény  nem 
kerülne fizikailag összevonásra, B variáció: Költöznek a Gimnáziumi osztályok. 
 
Szabó Zoltánné: 
A Toldi Tagiskolában a megüresedő termek nyelvi csoportbontásra hasznosíthatók, 
szertárakat lehetne kialakítani. Megszűnne az áttanítás. 
 
Varga Bálint Munkácsy Mihály Gimnázium igh: 
 Ha külön épületben működik a Gimnázium 13 kollégát érint az áttanítás, 60-70 óra plusz az 
utcai közlekedés. A Szondi utcai épületből 5-6 kollégát érintett, több összevont órát lehetne 
tartani. Az iskolában is a B változatot támogatják. 
 
A 15. határozati javaslat B variációja: 
 
         Szavazati  arány:  6      igen 
                                                       2 tartózkodás 

0  nem 
 
 

4. Előterjesztés  az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok további  
hasznosításáról, valamint az intézmények alapító okiratainak módosításáról 

 
 

31/2012.(V.07.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok további 
hasznosításáról, valamint az intézmények alapító okiratainak módosításáról szóló 
előterjesztést,  határozati javaslatait és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 
 
   Szavazati  arány:    8     igen 
                                                    0  tartózkodás 

0 nem 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Lampert Mónika. 
Támogatja az előterjesztést. 
 
Sallay Attiláné igaz gató. 
A Sütiboltnál garancia kell,  az Oktatási Kabinet továbbra is biztosítva lenne az iskolai 
csoportos gyakorlati képzés részére. 
 
Csiba Ágota igaz gató: 
Ez tipikusan gyakorlati képzőhely, a bérlő ebből nem tud hasznot kitermelni. 
 
Stickel Péter igazgat: 
Mindazt szeretné továbbra is a fenntartó biztosítani gyakorlati képzésre, amit eddig.  
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3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város által 2012. június - szeptember 
hónapban benyújtandó pályázatokról  
 
 
32/2012.(V.07) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város által 2012. június - 
szeptember hónapban benyújtandó pályázatokról szóló előterjesztést, valamint  
határozati javaslatait és  elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 
 
  

Szavazati  arány:   8     igen 
                                                    0  tartózkodás 
                                                    0 nem 
 
Hozzászólások: 
 
Dr: Lampert Mónika: 
A Bűnelkövetéses TÁMOP pályázatot a rendőrség kiterjesztené azokra a veszélyeztetett és 
hátrányos helyzetű  gyerekekre akiket bűnelkövetőnek képeznek ki. Kaphatnak-e intézményes 
védelmet. Jó lenne, ha ez a rész is beleférne a pályázatba. 
 
Szabó Zoltánné. 
A pályázat tartalmaz egy 30 órás tanfolyamot a pedagógusoknak az ilyen problémák  
kezelésére. A pályázat célja családi, szülői programok szervezése, a gyermeket nem 
kiszakítva, együtt kezelve a családdal. 
 
Kiss Tamás: 
Addig amíg a gyermek nincs kiragadva abból a környezetből, ez nem működik.  
 

 
 
Kaposvár, 2012. június 07.   
 
                                                                  Sárdi Zoltánné          Dr. Csató László 
                                                                           titkár     tanácsnok 
 
 
 
 
  
 


