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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 2014. augusztus 22. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Siposs 
Géza termében tartott soron következő üléséről. 
 
Jelen volt: a csatolt jelenléti ív szerint. 
Dr. Csató László köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági tagokat, valamint a Hivatal 
dolgozóit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 6 fő  jelen van, így a bizottság  határozat 
képes. 
Köszöntötte Rátóti Zoltán meghívott vendéget, mint pályázót. 
 
 
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 „a Csiky Gergely Színházért Alapítvány, a Mártírok és Hősök 

Közalapítvány, a Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány és Tudományos Életért 
Közalapítvány működéséről” szóló előterjesztést tartalmazza. 

  -4. számú melléklete a „kulturális szervezet támogatási kérelméről” szóló előterjesztést 
tartalmazza. 
 

46/2014. (VIII.22.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági  határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága az ülés napirendi pontjait elfogadta.  
 

         Szavazati  arány:  6 igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 
 
Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 
 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 

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

 
2. Előterjesztés a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda alapító okiratának 

módosításáról 
          Előterjesztő:             dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
          Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
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3. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói 

megbízásáról szóló pályázat elbírálásáról 
          Előterjesztő:             Szita Károly polgármester 
         Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

4. Előterjesztés a Csiky Gergely Színházért Alapítvány, a Mártírok és Hősök 
Közalapítvány, a Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány és Tudományos Életért 
Közalapítvány működéséről 

   Előterjesztő:   Oláh Lajosné alpolgármester 
   Közreműködik:  Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
 

5. Előterjesztés kulturális szervezetek támogatási kérelmeiről 
 Előterjesztő:   Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Jenei Zoltánné irodavezető 

 
 
Bizottsági napirendek: 
 
 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 
„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
 

47/2014.(VIII.22.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést, a határozati javaslatait valamint  
rendelet tervezetét és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 

Határozati javaslat: 

                   Szavazati  arány: 6  igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 
 

        Rendelet tervezet: 
 
                  Szavazati  arány:  6  igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 



2014.09.08.    du. 3:30                                                      D/Okt. Biz./jegyzőkönyv.2014.08.22.                                                               Sárdiné Marika    3/8 

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

 

 
2. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói 

megbízásáról szóló pályázat elbírálásáról 
           „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 

48/2014.(VIII.22.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 
megtárgyalta a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói 
megbízásáról szóló pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést, a határozati javaslatát és  
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 

                   Szavazati  arány:  6 igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 

Oláh Lajosné felolvasta a Szakmai Bíráló Bizottság véleményét: 
„A Szakmai Bizottság egyhangúan, 8 igen szavazattal támogatta Rátóti Zoltán jelenlegi 
igazgató pályázatát azzal, hogy a sikeres működés záloga a színház épületének felújítása. A 
Szakmai Bizottság úgy találta, hogy az elmúlt négy év sikerei, valamint a pályázat jövőre 
szóló elképzelései garanciát jelentenek arra, hogy a következő vezetői ciklus is sikeres  
legyen.”  
 
Rátóti Zoltán, mint pályázó az alábbiakkal egészítette ki pályázatát: 
Mit is jelent egy pályázat elfogadása? A fenntartó képviselőivel választ keres. A pályázatban 
megfogalmazottaknak a megvalósulása történjen meg, és számon kérhető legyen. Pl: színész 
lakások kérdése, felújítás kérdése/gazdaságilag igen jelentős beruházás/, társulat megújítás, 
iroda helyzet. 
Nagyon megtisztelő lenne a fenntartó részről a szándék, az elkövetkező időszakhoz bíztatást, 
szándékot szeretne. 
A felújítás: Kérdés, hogyan, miként, miből? A 6,5-7 milliárd Ft-ot lehetetlennek látszik 
előteremteni. 
A, B variáció létezik. 
 Az A terv szerint: 21. századi épületet jelent, Dél-magyarország kulturális központjává 
válhat. A Színház jelenlegi állapotában a közönség forgalmi rész igen szűkös, a terv szerint az 
épület alá helyeződne. A rendezvényeket, fogadásokat jobban meg lehetne szervezni a 
nagyobb kialakított térben. A hátsó részre irodahelyiségek kerülnének. A stúdiószínpad 
lekerül a földszintre, nagyobb térbe. 
A B tervvel 1,5-2 milliárd Ft-ot spórolnának a felújítási költségvetésből. A 21. század 
kihívásainak korszerűségének kell megfelelni. 
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A társulat: A társulat a nehézségeken keresztül erősödött. Fokozatosan szükségszerűek voltak 
a felmondások. A 4. évre megtörtént a fejlődés és ez minőségi ugrás, a csoport 
kikristályosodott. 
Cél, hogy minél több egyetemistát lehessen bevonni, minél több esetben építkezni a 
hallgatókra. 
 
Kérdések, válaszok, hozzászólások: 
Kérdés: Horváth Miklós Bizottsági Tag:  
A színészhallgatók képzésébe hogyan kapcsolódik be a színház? 

Válasz: Rátóti Zoltán pályázó: 
Kemény József és Spindler Béla kezdi meg az oktatást, Én nyelvtanárként, Takács Katalin 
beszédtechnikát tanít. 
 
Kérdés: dr. Csató László Tanácsnok: 
A mai viszonyok között, milyen a színházak társulati jelentősége, a Csikyben milyen 
módosulások várhatók a társulatban? 
 
Válasz: Rátóti Zoltán pályázó: 
A Csiky Gergely Színházban meglévő és állandó társulatról beszélhetünk. A színházak a 
meglévő társulattól működnek és van törzsközönségük. Szükségszerű a vendégművészek 
hívása egy-egy előadásra. A jelenlegi versenyhelyzetet nem hajlandóak tudomásul venni a 
színészek. 
Egy igazgatónak lelkiismeretbeli kérdés, hogy hogyan fiatalodjon a társulat, bízva abban hogy 
az újként  érkezők nem  veszik át a negatív örökséget a művészi elkényelmesedést. 
A régi színházak felújítására van kormányzati szándék, az első helyen van a kaposvári Csiky 
Gergely Színház. 
Ha lenne felújítás egy Globe Színház kaposvári felépítésével lehetne kezdeni. A városok 
között versengés folyik, a fesztiválokkal a színházát minden nagyváros igyekszik erősíteni. 
Az ország első Globe Színháza itt lehetne, ez hozhatná magával a nemzetközi vérkeringésbe 
történő bekapcsolódást is. A Globe Színház nyári játszóhelyként működne, megvalósítása 3-
3,5 millió Ft. A színháznak kellene rentábilisan működtetni, ami megoldható. 
 
Kérdés.  
Vajda Imréné bizottsági tag: 
A Polgármester Úr a pályázatból értesült először a Globe Színház ötletéről? 
 
Válasz: Rátóti Zoltán pályázó:   
Igen. Továbbra is gazdaságilag tervezhető működést szeretne, a még optimálisabb működés  
érdekében az Iparművészeti Szakiskolával együttműködés keretében megállapodtak a 
díszletek elkészítésében. Fontos a fiatalok megszólítása, az iskolákkal az együttműködés jó. 
 
Kérdés.  
 dr. Csató László Tanácsnok: A dramaturg kérdése, miért van rá szükség? Miért lenne 
hatékonyabb, eredményesebb a színház működése? 
 
Válasz: Rátóti Zoltán pályázó: 
A Swajda György drámapályázat évente meghirdetésre kerül. 
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Kérdés.  
 dr. Csató László Tanácsnok:  Milyen művek születtek, és mi lett a sorsuk? 
 
Válasz: Rátóti Zoltán pályázó: 
 
Valójában nem születtek jó művek, nagyon sok volt az amatőr író, egyik mű sem volt olyan, 
hogy nagyszínpadra vihető lett volna.  
A dramaturg szerepe: 
Az előszűréseket végezte, az összes művet elolvasta. Sem a gyermekdarabokra, sem a 
tízperces jelenetekből nem lehetett színházi összeállítást rendezni. 
A dramaturg a színház hagyományához hozzátartozik, alkalmi megkeresés alapján működik, 
van olyan eset, amikor a készülő előadásokban vannak átdolgozandó részletek, ami az ő 
feladata. 
A Swajda emlékévhez a kétévente megrendezésre kerülő színházi felolvasó fesztivált lehet 
kapcsolni. 
 
Hozzászólás, kérdés.  
Vajda Imréné bizottsági tag: 
A színháznak is van konkurenciája a városban, ezek hatnak a nézőszámra. A műsornaptár 
kialakításánál a nagyon fontos eseményekre pl: mindenszentek napjára ne essenek színházi 
programok. 
 
Válasz: Rátóti Zoltán pályázó: 
A konkurencia jelen van, limitált a felvásárló erő, részben mutatkozik az érdeklődés hiánya is.  
A fenntartó képviselőjével az Együd Árpád Művelődési Központ és a Szivárvány 
Kulturpalota vezetőivel egyeztetni kellene a programokat. Városon belül ez egy 
versenyhelyzet a nézőkért. 
 
Kérdés, hozzászólás: dr. Spiegel József bizottsági tag: 
Nem volt kezdeményezés az egyeztetésre? Az én olvasatomban a bizalmat jelöli. 
 
Válasz: Rátóti Zoltán pályázó: 
Nem volt, de jó lenne. 
 
Vajda Imréné bizottsági tag: 
Köszönetét fejezte ki a pályázó fele, valóban megtett a színház mindent annak érdekében, 
hogy a várost szolgálja. A szakmai élet és a közönség igényének a helyes arányát kialakította.  
 
dr. Csató László Tanácsnok:  A pályázatból kitűnik az ember, megismerhetők a gondolatai,  
érzelmei, egy vallomás, töprengés  a múltról,  vízió a jövőről. Gratulált a pályázónak. 
 
Hozzászólás: 
Oláh Lajosné alpolgármester: A feladat adott, a programok egyeztetését meg fogja a város  
oldani. A Szivárvány Kulturpalotának egy évre kialakított műsorterve van, nem lehet 
változtatni, az Együd Árpád Kulturális Központhoz  bejelentkeznek darabokkal, műsorokkal. 
 
dr. Csató László tanácsnok a szavazás előtt megkérte Rátóti Zoltán pályázót, hogy a Bizottság 
döntésének idejére kint várakozzon. 
 



2014.09.08.    du. 3:30                                                      D/Okt. Biz./jegyzőkönyv.2014.08.22.                                                               Sárdiné Marika    6/8 

A szavazás után dr. Csató László tanácsnok a pályázóval ismertette a szavazás eredményét. A 
Bizottság nevében gratulált és további sikeres munkát kívánt. 
 
A bizottság tagjai az előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan, igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták 
 
 
A Bizottsági ülésen dr. Csató László tanácsnok 5 perc szünetet rendelt el. 
 
 

3. Előterjesztés a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda alapító okiratának 
módosításáról 

            „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
 

49/2014.(VIII.22.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést, 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 
 

 

Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

4. Előterjesztés a Csiky Gergely Színházért Alapítvány, a Mártírok és Hősök 
Közalapítvány, a Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány és Tudományos Életért 
Közalapítvány működéséről 

„Az előterjesztést a Bizottság ülésérő l készült jegyzőkönyv 3. számú melléklete  
tartalmazza” 

 
50/2014.(VIII.22.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Az Oktatási Tudományos és Kulturális Bizottság a Csiky Gergely Színházért Alapítvány, a 
Mártírok és Hősök Közalapítvány, a Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány és a 
Tudományos Életért Közalapítvány 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Felelős:       Oláh Lajosné alpolgármester 
                    Dr. Csató László Tanácsnok 
Közreműködik:    Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
Határidő:       azonnal.  
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                  Szavazati  arány: 6  igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 

Kérdések, válaszok, hozzászólások: 

Dr. Csató László Tanácsnok: A Tudományos Életért Alapítvány vezetője felajánlotta 
lemondását, miért  vegetál az alapítvány, miért nem szünteti meg a város?  
 
Oláh Lajosné alpolgármester: 
Pillanatnyilag az alapítvány azért vegetál, mert nagyon személyfüggő. Az ősz folyamán a 
következő elnök átveszi a dokumentációt. 
 
Vajda Imréné bizottsági tag: A Tudós Klubbal nem lehet valamilyen formában összevonni? A 
későbbiekben a tervek szerint a Tudós Klub elnöke fogja irányítani az Alapítvány 
tevékenységét. 

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

 
5. Előterjesztés kulturális szervezetek támogatási kérelmeiről 

„Az előterjesztést a Bizottság ülésérő l készült jegyzőkönyv 4. számú melléklete  
tartalmazza” 

 
51/2014.(VIII.22.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 
megtárgyalta a kulturális szervezetek támogatási kérelméről szóló előterjesztést, és úgy 
határozott, hogy a beérkezett kérelmeket az Oktatási és Kulturális Keret tartaléka terhére a 
következők szerint támogatja: 
 

1. A „Kaposvári Gárdonyi Géza Általános Iskoláért” Alapítvány részére a Kaposvári 
„Gárdonyi” Dalárda működési költségeihez 45.000.-Ft támogatást biztosít; 

 
2. A Kaposfüredi Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület részére Pálné Tóth Gyöngyi 

verseskötetének nyomdai költségeihez 35.000.-Ft támogatást biztosít; 
 

3. A Kaposfüredi Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület részére a „Káposztás Napok” 
rendezési költségeihez 50.000.-Ft támogatást biztosít; 

 
4. A Kaposvári Városszépítő Egyesület részére Füredi Annamária: Japán mesék című  

könyvének nyomdai költségeihez 50.000.-Ft támogatást biztosít; 
 

5. Az Együd Árpád Kulturális Központ részére a „Széchenyi-emlékek nyomában 
Európában” című kiállítás rendezési költségeihez 50.000.-Ft támogatást biztosít. 
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Felelős:  dr.Csató László tanácsnok 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. szeptember 30. 
 
 
                  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 
 
 A bizottsági ülés zárásaként dr. Csató László a Bizottság Tanácsnoka megköszönte a 
Bizottság tagjainak valamint a Hivatal dolgozóinak az elmúlt időszakban az Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Bizottságban végzett munkájukat.  

 
 

Kaposvár, 2014. augusztus 22.    
 
 
 
 
                                              Dr. Csató László                      Cimmermanné Németh Andrea 
                                                      tanácsnok                                       bizottsági tag 


