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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 2013. február 28. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Síposs 
Géza   termében tartott  rendkívüli üléséről. 
 
Jelen volt: a csatolt jelenléti ív szerint. 
Dr. Csató László tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági tagokat, a meghívott 
vendéget, valamint a Hivatal dolgozóit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 7  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. 
 

16/2013. (II.28.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági  határozat: 

 

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

 
         Szavazati  arány:   7  igen 
                                                 0 tartózkodás 

0 nem 
 
 
Napirendek: 

Közgyűlési napirendek: 
 
 

1. Előterjesztés a Kaposvár TISZK Kft. ingó- és ingatlan vagyonának a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes használatba adásáról, illetve 

a Kft. további működtetéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György  igazgató 
 
 

2. Előterjesztés közterület átnevezéséről 
Előterjesztő:  Pintér Attila képviselő 
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Bizottsági napirendek: 

 
 
 

1. Előterjesztés a Kaposvár TISZK Kft. ingó - és ingatlan vagyonának a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes használatba adásáról, illetve 

a Kft. további működtetéséről 
       „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 

17/2013. (II.28.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági  határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár TISZK Kft. ingó - és ingatlan vagyonának a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes használatba adásáról, illetve a Kft. 
további működtetéséről szóló előterjesztést valamint a határozati javaslatait és  
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 
         Szavazati  arány:  7    igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 

Hozzászólás: Horváth Miklós bizottsági tag: 
 
A TISZK 2 milliárd Ft-ot hozott be a rendszerbe, a műhely nélkül a szakképzők nehéz 
helyzetben lettek volna. Jó döntés a továbbműködtetés, az EU-s pályázatok elszámolása 
nagyon szigorú. Igaz, hogy csökkentett létszámmal, de a működést biztosítani tudja. 
 
 
A bizottság tagjai kérdések nélkül a hozzászólás után a határozati javaslatokat egyhangúan, 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták.  
 
 

2. Előterjesztés közterület átnevezéséről 
       „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 

18/2013.(II.28.) 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 és  az alábbi módosítással   elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Nagy Imre parkot 
(351/9 hrsz.) Nagy Imre térnek nevezi el.” 
 

   Szavazati  arány:   8     igen 
                                                    0  tartózkodás 

0 nem 
 
  
Pintér Attila előterjesztő, képviselő.  
A Földhivatal tulajdoni lapján az intézmény címe üresen áll, a címbejegyzéseket nem tették 
meg. A Nagy Imre park udvarnak van feltüntetve a földhivatali térképen. 
 



2013.03.05.    de. 8:40 D/Okt. Biz./jegyzőkönyv.2013.02.28. rendkívüli  Sárdiné Marika    3/3 

Dr. Farkas Edit meghívott. 
Feladat volt az Együd Árpád Kulturális Központ és a Kormányhivatal írásbeli véleményének 
kikérése. Az Együd véleménye szerint maradjon a cím Csokonai u., a Kormányhivatal 
véleményében a Nagy Imre park átnevezhető Nagy Imre térré. 
  
L. Balogh Krisztina meghívott. 
Ha az önkormányzat kezdeményezi a házszámozást a költségek az önkormányzatot terhelik. 
Az összes szakigazgatási szerv a Kormányhivatalba van bejelentve. A békés megoldás lenne a 
jó. 
 
Dr. Farkas Edit meghívott. 
Valóban a földhivatali bejegyzésben nincs átszámozva. Az önkormányzat a közgyűlési 
határozatot megküldi a a Földhivatalnak és az összes közüzemnek, előfordul, hogy nem 
vezetik át. A magántulajdonok átnevezésének költsége is  az önkormányzatot terhelik. 
 
Megérkezett Dr. Lampert Mónika képviselő. 
 
L. Balogh Krisztina meghívott. 
Egyetértek Pintér Attila képviselővel. 
 
Dr. Csató László tanácsnok. 
Az alábbi határozatot javaslom elfogadásra: 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Nagy Imre parkot 
(351/9 hrsz.) Nagy Imre térnek nevezi el.” 
 

Pintér Attila előterjesztő, képviselő. 
Mekkora a realitása, hogy a Kormányhivatal Nagy Imre tér címén szerepeljen, nekünk kell 
kezdeményezni az átszámozást. 
 
Dr. Farkas Edit meghívott. 
Ez végig vihető. 
 
Dr. Lampert Mónika bizottsági tag. 
A múlt héten közgyűlést tartott a Nagy Imre Társaság és támogatják a park átnevezését. 
 
Pintér Attila előterjesztő, képviselő. 
Mindkét intézmény szerves részét képezi a térnek. 
 
A bizottság tagjai kérdések, hozzászólások után a határozati javaslatokat egyhangúan, 8 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták.  
 
 
 
 
   
Kaposvár, 2013. február 28.  

 
                                         Dr. Csató László            Cimmermanné Németh Andrea 

                                                      tanácsnok                               bizottsági tag 


