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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 és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsággal  2014. 
május 20. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Siposs Géza  termében tartott összevont 
rendkívüli 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  6  fő  
jelen van, így a bizottság  határozat képes. 
A jegyzőkönyv: 
- 1. számú mellékleteként szereplő jelenléti ív tartalmazza a megjelent bizottsági tagok nevét,  
- 2. számú melléklete a meghívó tartalmazza a javasolt napirendi pontot. 
 
 

32/2014. (V.20.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági  határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális   
Bizottsága az ülés napirendi pontjai közé felvette: 
- a köztéri szobor elhelyezéséről 
- és a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított alapítványok alapító 

okiratainak módosításáról szóló előterjesztéseket és az ülés napirendi pontjait 
elfogadta. 

 
 
         Szavazati  arány:   6   igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 
 
 

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

 
Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 
 

1. Előterjesztés a desedai látogatóközpont elnevezéséről 
          Előterjesztő:             dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
          Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 

 
 
 

2. Előterjesztés a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői 
álláshelyére benyújtott pályázat véleményezéséről 
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          Előterjesztő:             Szita Károly polgármester 
          Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
Bizottsági napirendek: 
 
1. Előterjesztés a desedai látogatóközpont elnevezéséről 

33/2014.(V.20.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a desedai látogatóközpont elnevezéséről szóló előterjesztést 
és a határozati javaslatát és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 
         Szavazati  arány:   6  igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 

A bizottság tagjai az előterjesztés határozati javaslatát kérdés, hozzászólás nélkül 
egyhangúan,igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták 

 
 

2. Előterjesztés a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői 
álláshelyére  benyújtott pályázat véleményezéséről 

 

34/2014.(V.20.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  
intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatát és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 
         Szavazati  arány:  6   igen 

0 tartózkodás 
                                                        0 nem 
 
Németh Anita Csilla pályázó bemutatkozott. 
 

A bizottság tagjai az előterjesztés határozati javaslatát kérdés, hozzászólás nélkül  
egyhangúan, igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták 
 

3. Előterjesztés a köztéri szobor elhelyezéséről 
 

35/2014.(V.20.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a köztéri szobor elhelyezéséről szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatát és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
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         Szavazati  arány:  6   igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 

Kérdés: 
dr Csató László tanácsnok. 
Mekkora a szobor mérete, mikorra várható a tér átépítése? 
 
L. Balogh Krisztina az előterjesztő képviselője: 
A posztamens 50 cm, a szobor 40 cm magas lesz. Június 05-én köt az Önkormányzat 
szerződést, két és fél hónap idő alatt készül el. 
 

A bizottság tagjai az előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan, igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták 

 
 

4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 
alapítványok alapító okiratainak módosításáról 
 

36/2014.(V.20.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 
alapítványok szóló előterjesztést és a határozati javaslatait és a kiegészítéssel együtt 
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 
         Szavazati  arány:  5   igen 
                                                       1  tartózkodás 

0  nem 
Az előterjesztés kiegészítése: 
dr. Farkas Edit aljegyző. 
A Tudományos Életért Alapítvány ma hozta be az alapító okiratát, ezért kellett 
módosítani az előterjesztést. 

 
A bizottság tagjai az előterjesztés határozati javaslatainak elfogadását kérdés, hozzászólás 
nélkül egyhangúan, igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták 

 
 
Kaposvár, 2014. május 20.  
 
 
 
 
                                              Dr. Csató László                      Cimmermanné Németh Andrea 
                                                      tanácsnok                                       bizottsági tag 
 


