
2013.03.05.    de. 8:40 D/Okt. Biz./jegyzőkönyv.2013.02.19.  Sárdiné Marika    1/9 

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 2013. február 19 napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Síposs Géza   
termében tartott   üléséről. 
 
Jelen volt: a csatolt jelenléti ív szerint. 
Dr. Csató László tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági tagokat, a meghívott 
vendégeket, valamint a Hivatal dolgozóit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 9  fő  
jelen van, így a bizottság  határozat  képes. 
A jegyzőkönyv: 
- 1. számú mellékleteként szereplő jelenléti ív tartalmazza a megjelent bizottsági tagok nevét, 
a meghívottak nevét, megjelenésük tényét. 
- 2. számú melléklete a meghívó tartalmazza a javasolt napirendi pontokat. 
-3. számú melléklete az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2013. évi 
munkatervéről szóló előterjesztés 
 
 

5/2013. (II.19.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági  határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága az   
ülés napirendi pontjai közé felvette a közterület átnevezéséről szóló előterjesztést és az ülés 
napirendi pontjait elfogadta. 

 
         Szavazati  arány:    9  igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 

A bizottság tagjai a napirendi pontok  elfogadását egyhangúan, 9 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták 

 
 

Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 

 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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3. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési 
intézmények átadás-átvételével kapcsolatosan kötendő használati és vagyonkezelési 
szerződésekről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

4. Előterjesztés a Köznevelési Szerződések elfogadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné Köznevelési referens 

 
5. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna közművelődési referens 
 

6. Előterjesztés a 2013. évi kiemelt városi rendezvények programjáról és költségeiről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna közművelődési referens 

 
7. Előterjesztés az Együd Árpád Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői) 

álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert igaz gató 

 
8. Előterjesztés az óvodák alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné Köznevelési referens 
 

 
Átruházott hatáskörű ügyek: 
 
9. Előterjesztés az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2013. évi 

munkatervéről 
Előterjesztő:  dr. Csató László tanácsnok 

Közreműködik: Sárdi Zoltánné bizottsági titkár 
 
 
 

1.Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról  
     „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 
6/2013.(II.19.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról  szóló előterjesztést valamint a határozati javaslatait és  elfogadásra 
javasolja a Közgyűlésnek. 
 

         Szavazati  arány:    9   igen 
                                               0 tartózkodás 
                                               0  nem  
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   Rendelet módosítás: 
 
  Szavazati  arány:     9   igen 
                                               0  tartózkodás 

0 nem  
 

A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat  és a rendelet tervezet 
elfogadását egyhangúan, 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták.  
 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

     „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
 

7/2013.(II.19.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről és  rendelet tervezetéről  szóló előterjesztést valamint a határozati 
javaslatait és  elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 

Szavazati  arány:   8    igen 
                                               1  tartózkodás 
                                               0  nem  

 
   Rendelet tervezet: 
 
  Szavazati  arány:     8  igen 
                                               1  tartózkodás 

0 nem  
 
Kérdés:Vajda Imréné bizottsági tag 
A Csiky Gergely Színháznak mennyi a tervezett saját bevétele? 
 
Válasz. Molnár György gazdasági igazgató: 
Nem tervezhető, mert gazdasági Társaság. 
  
A bizottság tagjai észrevétel, hozzászólás nélkül a határozati javaslatokat  és a rendelet  
tervezet elfogadását, 8  igen szavazattal, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták.  
 

 
3. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési intézmények 

átadás-átvételével kapcsolatosan kötendő használati és vagyonkezelési szerződésekről 
          „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
 

8/2013.(II.19.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési 
intézmények átadás-átvételével kapcsolatosan kötendő használati és vagyonkezelési 
szerződésekről szóló előterjesztést valamint a határozati javaslatait és  elfogadásra 
javasolja a Közgyűlésnek. 
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Szavazati  arány:   9    igen 
                                               0  tartózkodás 

0 nem  
 
Szóbeli kiegészítés: Kaposvölgyi Lívia az előterjesztő képviselője. 
A szerződések előkészítése folyamatban van, elküldtük a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központhoz véleményezésre, kérem, hogy a bizottság tárgyalja meg, amennyiben a 
Közgyűlés időpontjáig nem jön válasz, kezdeményezzük, hogy vegye le a napirendről. 
 
Kérdések: 
Szabó Zoltánné bizottsági tag. 
A használati szerződés tervezetben van lehetőség módosítani? 
 
Hozzászólás: 
Szabó Zoltánné bizottsági tag. 
Az általános iskolák és a szakképzők is név szerint szerepeljenek a szerződésben. A használati 
szerződésben a használatba adja, itt ingyenes használatról van szó. A 14. pontban a 
riasztórendszerek szövegrésznél  meg kellene határozni, hogy a KIK mennyivel előbb köteles  
tájékoztatni a használatba adót. A 8. oldalon „az körül írt” helyett a körül írt, a helyes. 
 
Giber Vilmos képviselő. 
Hogyan működik az átadás leltár, hogyan történik a megosztás, pl: az ágyneműket amit az 
Arany János tehetségprogram keretében vásárolt a Kollégium, ki fogja használni? A 
szálláskiadást, a beosztást és az átadást ki fogja végezni. Kevés a takarítói létszám, a takarítás  
hogyan lesz megoldva? 
 
Válasz: 
Kaposvölgyi Lívia előterjesztő képviselője. 
A hozzászólásokkal és az észrevételekkel pontosítjuk az előterjesztést. 
 
Molnár György gazdasági igazgató. 
A törvény szerint földhivatali bejegyzésre kerül a használati jog. A működtető konkrét  
megállapodást köt, ez csúszik. Közfoglalkoztatás keretében legyenek a takarítói feladatok 
ellátva. 
A bizottság tagjai kérdések, hozzászólások után a határozati javaslatokat egyhangúan, 9 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták.  
 
 

4. Előterjesztés közterület átnevezéséről 
     „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
 
9/2013.(II.19.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a közterület átnevezéséről szóló előterjesztést valamint a 
határozati javaslatát, felkéri a Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról az Együd Árpád 
Művelődési Központ és a Kormányhivatal vezetőjének véleménye ismeretében döntsön. 
 
Szavazati  arány:   7    igen 
                                               2  tartózkodás 

0  nem  
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Szóbeli kiegészítés: Pintér Attila képviselő, előterjesztő. 
A tér átnevezésével nagyobb nyomatékot adna a város annak, hogy Nagy Imre Kaposvár 
szülötte. Az AGORA átépítésével valódi térré vált az épület előtti rész. Két intézményt érint 
az AGORÁ-t és a Kormányhivatalt. A javaslattal Kaposvár méltóképp tartaná meg Nagy Imre 
nevét két jelentős intézmény címébe bekerülve. 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Gelencsér Ferencné képviselő. 
Milyen gazdasági vonzata lenne, nem olyan régen rendezték a teret. 
 
Dr. Farkas Edit. meghívott, névbizottság. 
Így van jól, ahogy van. Van egy önkormányzati rendelet az utcanév elnevezésről, a 
névbizottság is ezt vette figyelembe. Csak rendkívül indokolt eset legyen, ha egy utcát 
átnevezünk. Nem lebecsülve Nagy Imre érdemeit így is méltó helye van a Nagy Imre Parknak 
a város szívében. Nem hiszem, hogy kisebb lenne az érdeme, hogy intézmény címében 
szerepel vagy sem. Az OEP parkolót is érinti helyrajzi szám szerint. 
 
Pintér Attila képviselő, előterjesztő. 
A térrendezés az egységes arculatban egy javaslat. Felvetés az előterjesztésben is szerepel. 
Nem gondolom, hogy Kaposvár nem őrzi méltóképpen Nagy Imre emlékét, ettől függetlenül 
egy kicsit nagyobb nyomatékot adhatna, ha két intézmény címébe is bekerülne.  
 
Vajda Imréné bizottsági tag. 
Dr. Farkas Edit véleménye áll közel hozzám, nem látom indokoltnak. Úgy lenne logikus, ha a 
könyvtár is hozzá tartozna. Az érintett két intézmény tudja, hogy milyen változást jelentene? 
Zavarossá teszi, hogy a tér egyik fele utca a másik tér elnevezést kapna. 
 
Horváth Miklós bizottsági tag. 
A két érintett intézmény álláspontját is meg kellene tudakolni, nem egyszerű két intézményről 
van szó. 
 
Dr. Csató László Tanácsnok. 
Egyetértek Dr. Farkas Edit  és a képviselőasszony véleményével, úgy érzem megfelelően 
tiszteljük Nagy Imre emlékét, a néhai miniszterelnök emberi nagyságának méltóképpen 
adózunk. Az önkényuralmi jelképekhez kapcsolódóan 2012. évi 167. törvényt november 19-
én fogadta el a Parlament. Felhívom az önkormányzat figyelmét az önkényuralmi jelképek 
tilalmával kapcsolatosan szíveskedjen megvizsgálni a városban az utcák, terek elnevezését.  
 
Vajda Imréné bizottsági tag. 
Olyan intézményt kellene keresni aki felvenné Nagy Imre nevét. 
 
Pintér Attila képviselő, előterjesztő. 
Lehet, hogy a későbbiekben lesz olyan intézmény, aki majd felveszi a nevét. Nagy Imrére a 
város méltán lehet büszke, nagyobb hangsúlyt is kaphatna. Kaposvár keresse annak 
lehetőségét, hogy jobban hangsúlyozza Nagy Imre nevét, nem csak Kaposvár az ország is  
büszke lehet. 
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Horváth Gáborné meghívott. 
 Az Együd Árpád Kulturális Központ méltóképp népszerűsíti Nagy Imre mártírhalált halt 
miniszterelnök nevét a megmozdulásaival, programjaival. 
Nem lenne célszerű a politikai dolgokat bevinni az intézmény címébe, az Együd Árpád 
Kulturális Központhoz a jelenlegi címét a Csokonait találónak tartom, anyagilag is  
megterhelő lenne. 
 
Pintér Attila képviselő, előterjesztő. 
A Kormányhivatal címébe kifejezetten illene. 
 
Szabó Zoltánné bizottsági tag. 
 A határozati javaslat kiegészítését javasolom, a két intézmény előzetes véleményének 
ismeretében tárgyalja a Közgyűlés. 
 
A bizottság tagjai kérdések, hozzászólások után a határozati javaslatok módosításával 
szavazott 7  igen szavazattal, 2 tartózkodással a döntést a Közgyűlésre bízta.  
 

5. Előterjesztés a Köznevelési Szerződések elfogadásáról 
„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 
 
10/2013.(II.19.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a Köznevelési Szerződések elfogadásáról szóló előterjesztést 
valamint a határozati javaslatait és  elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati  arány:   9    igen 
                                               0  tartózkodás 
                                               0  nem  
 

A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslatok  elfogadását egyhangúan, 
9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták.  
 

6. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről 
   „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 
11/2013.(II.19.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről 
szóló előterjesztést valamint a határozati javaslatait és  elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek. 

 
Szavazati  arány:   9    igen 
                                               0  tartózkodás 

0 nem 
  

A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat  és a rendelet tervezet 
elfogadását egyhangúan, 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták.  
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7. Előterjesztés a 2013. évi kiemelt városi rendezvények programjáról és költségeiről 
   „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
 

 
12/2013.(II.19.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a 2013. évi kiemelt városi rendezvények programjáról és  
költségeirő l szóló előterjesztést valamint a határozati javaslatait és  elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek. 
 
Szavazati  arány:   9    igen 
                                               0  tartózkodás 
                                               0  nem  

 
Szóbeli kiegészítés:Jágerné Katona Zsuzsanna az előterjesztő képviselője. 
A program leghangsúlyosabb része a Kaposvári Kamara Zenei Fesztivál. Két napja vehettük 
át a  Dél-Dunántúl Turizmus Diját az év legjobb fesztiválja  ez is igazolja, hogy rendkívül 
magas szakmai szinvonalú rendezvény. 
 
 
Csató László tanácsnok.  
Gratulálunk a díjhoz. 
 
Dr. Giber Vilmos képviselő. 
A Kollégiumban szállás  lehetőségre olyan időpont is be van árazva amire nincs program 
tervezve. 
 
Vajda Imréné bizottsági tag. 
A Szentjakabi Nyári Esték programjai a felújítás miatt szerveződtek a Szivárvány 
Kulturpalotába, csak az utolsó előadás van szabadtérre szervezve. 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna. 
Nem lehetett behatárolni a felújítás végét. Nem a szokásos felújítás, a vendégek kényelmét  
szolgálja, a mobil nézőtér kialakítása, kiszolgáló helységek korszerűsítése, akadálymentesítés, 
korszerűsítés történik. 
 
Cimmermanné Németh Andrea képviselő. 
A Részönkormányzat is szervezett ott programot, nagyon jól sikerült, nagy volt a 
látogatottsága, erre szükség van. 
 
Horváth Gáborné meghívott. 
Sikerült olyan programokat szervezni, ami méltó a helyszínhez. 
 
A bizottság tagjai a  hozzászólások után a határozati javaslatok elfogadását egyhangúan, 9 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták.  
 

8. Előterjesztés az Együd Árpád Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői) 
álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról  

     „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
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13/2013.(II.19.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta az Együd Árpád Kulturális Központ igazgatói (magasabb 
vezetői) álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést 
valamint a határozati javaslatát és  elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati  arány:   9    igen 
                                               0  tartózkodás 
                                               0  nem  

 
Kérdés: 
Dr. Giber Vilmos képviselő. 
Az előterjesztésben szereplő időpont vonatkozásában történt-e egyeztetés a jelenlegi igazgató 
és a munkáltató között? 
 
válasz: 
Jágerné Katona Zsuzsanna az előterjesztő képviselője. 
igen történt. 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás után a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 9 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták.  

 
9. Előterjesztés az óvodák alapító okiratának módosításáról 

  „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
 

14/2013.(II.19.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta az  óvodák alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést 
valamint a határozati javaslatait és  elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati  arány:   9    igen 
                                               0  tartózkodás 
                                               0  nem  

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslatok  elfogadását egyhangúan, 
9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták.  
 
Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

10. Előterjesztés az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2013. évi munkatervéről 
          „Az előterjesztést és a Munkatervet a Bizottság ülésérő l készült jegyzőkönyv 3. számú 
melléklete  tartalmazza” 

 
15/2013.(II.19.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének  Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 
a 2013. évi munkatervét elfogadta. 
 
Felelős:    dr. Csató László tanácsnok 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné 
Határidő:    értelem szerint 
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Szavazati  arány:   9    igen 
                                               0  tartózkodás 

0 nem 
  

A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat  elfogadását egyhangúan, 9 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták.  
 
 
Kaposvár, 2013. február 19. 
 
                                            Dr. Csató László            Cimmermanné Németh Andrea 
                                                      tanácsnok                               bizottsági tag 


