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Kaposvár Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos 
és Kulturális Bizottsága 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és 
Kulturális Bizottsága 2014. december 02. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Síposs 
Géza   termében a tartott  soron következő  üléséről. 
 
Jelen volt: a csatolt jelenléti ív szerint. 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági tagokat, Gyallai 
Katalint 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. 
   - 3. számú melléklet a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság ügyrendjéről szóló 

előterjesztés 
           

65/2014. (XII.02.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági  határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési,  Tudományos és Kulturális Bizottsága 
az ülés napirendi pontjai közé felvette: 
- a Kaposvár, Somssich P. u. 15. szám alatti ingatlan (volt MÁV Internátus) Kaposvári 
Református Egyházközösség részére történő használatba adásáról, 
- a Munkácsy Mihály Gimnázium intézményvezetői megbízásának véleményezéséről, 
 szóló előterjesztéseket és az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
         Szavazati  arány:  7   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 az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, és a költségvetési rendelet módosításáról 

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

2. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 
jegy és bérletárak felülvizsgálatáról 

                        Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
                        Közreműködik: Molnár György igazgató 
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3. Előterjesztés a Somogy Megyei Pedagógiai Intézet elhelyezése miatt a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött használati szerződés  
módosításáról 

            Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
4. Előterjesztés a Kaposvári Farsangról, és a VI. Kaposvári Nemzetközi 

Kamarazenei Fesztiválról 
       Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 

5. Előterjesztés a 2015/2016-os nevelési évben indítandó óvodai csoportok 
számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról  

                   Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

6. Előterjesztés  Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság ügyrendjéről 
       Előterjesztő: Dr. Giber Vilmos tanácsnok 

              Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

Bizottsági napirendek: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, és a költségvetési rendelet módosításáról 

  
66/2014.(XII.02.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést, a határozati 
javaslatait valamint rendelet módosítását és  elfogadásra javasolja a  Közgyűlésnek. 

„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza”  
 
A határozati javaslatok egyszerre történő szavaztatása: 
         Szavazati  arány:   7  igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
Határozati javaslatok: 
         Szavazati  arány:   7  igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
Rendelet módosítás: 
         Szavazati  arány:   7  igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 
Az előterjesztő részéről kiegészítés, a bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás, vélemény 
nem volt. 
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2. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 
jegy és bérletárak felülvizsgálatáról 

 
67/2014.(XII.02.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 
jegy és bérletárak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, valamint a határozati javaslatait és 
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza”  
 
         Szavazati  arány:   7 igen 
                                                       1  tartózkodás 

0   nem 
 
Az előterjesztő részéről kiegészítés nem volt. 
 
Kérdés, hozzászólás. 
Szabó Zoltánné bizottsági tag: 
A Múzeum és a Könyvtár belépő jegyek árát az iskolai csoportok nem tudják kifizetni. 
Javaslat: A működtető évente 1-2 alkalommal ingyenesen engedje be az iskolai csoportokat. 
 
Nyári Lászlóné bizottsági tag: 
Az óvodák iskolák tekintetében évente 1-2 csoport számára az ingyenes belépő biztosítása jó 
lenne. 
 
Kiss Tamás képviselő megérkezett. 
 
Molnár György  gazdasági igazgató az előterjesztő képviselője. 
Pénzügyi szempontból az ingyenes dolgok után nem lehet az ÁFÁ-t visszaigényelni. Csak a 
Múzeum esetében 10 millió Ft-ot jelentene. A javaslatot a működtetővel lenne jó 
megbeszélni. 
 

3. Előterjesztés a Somogy Megyei Pedagógiai Intézet elhelyezése miatt a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött használati szerződés  
módosításáról 

   
68/2014.(XII.02.) Köznevelési Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a Somogy Megyei Pedagógiai Intézet elhelyezése miatt a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött használati szerződés  módosításáról szóló 
előterjesztést, valamint a határozati javaslatát az alábbi kiegészítéssel - a Használati 
Szerződést Módosító Megállapodás 1. pontjában az általános iskolákra helyett a Kaposvári 
Kodály Zoltán Központi Általános Iskolára, a Klebelsberg Kollégium helyett a Kaposvári 
Klebelsberg Középiskolai Kollégiumra -  javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek. 

„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza”  
 
          Szavazati  arány:  8   igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
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Molnár György  gazdasági igazgató az előterjesztő részéről az alábbi kiegészítés hangzott el: 
A Használati Szerződést Módosító Megállapodás 2. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel: 
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeirő l 
szóló 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet alapján. 
 
Kérdés, hozzászólás. 
 
Szabó Zoltánné bizottsági tag: 
 Az előterjesztés mellékletében a Szerződést Módosító Megállapodás 1. pontjában az 
általános iskolákra helyett jó lenne ha az intézmény teljes neve szerepelne,  a Kaposvári 
Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. 
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok: 
Szintén a mellékletben a Klebelsberg Kollégium neve  sem jól van írva, helyesen: Kaposvári 
Klebelsberg Középiskolai Kollégium. A fenti két intézmény név kiegészítésével  javasolta a 
határozati javaslat elfogadását. 
 

4. Előterjesztés a Kaposvári Farsangról, és a VI. Kaposvári Nemzetközi 
Kamarazenei Fesztiválról 

 
69/2014.(XII.02.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvári Farsangról, és a VI. Kaposvári Nemzetközi 
Kamarazenei Fesztiválról szóló előterjesztést, valamint a határozati javaslatait és   
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza”  
 
         Szavazati  arány:  8   igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 
Az előterjesztő részéről kiegészítés, a bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás, vélemény 
nem volt. 
 

5. Előterjesztés a Kaposvár, Somssich P. u. 15. szám alatti ingatlan (volt MÁV 
Internátus) Kaposvári Református Egyházközösség részére történő használatba 
adásáról 

 
70/2014.(XII.02.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár, Somssich P. u. 15. szám alatti ingatlan (volt MÁV 
Internátus) Kaposvári Református Egyházközösség részére történő használatba adásáról szóló 
előterjesztést, valamint a határozati javaslatát és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza”  
 
         Szavazati  arány:  8   igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
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Az előterjesztő részéről kiegészítés nem volt. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Szabó Zoltánné bizottsági tag: 
Számolt azzal az önkormányzat, hogy 5 éven belül a Berzsenyi Tagiskolát vagy a Pécsi utcai 
épületet bérbe adhatja? 
A demográfiai mutatók alapján fogy a gyereklétszám. 
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok: 
Tendencia, hogy az egyházi fenntartású intézmények megerősödnek, a MÁV épülete a város 
tulajdonába került. Az 1896-ban épült épület ha nincs használva  csak tönkre megy. 
 
Szabó Zoltánné bizottsági tag: 
A református Egyház részéről kiváló lehetőség az épület átvétele. 
 
Kiss Tamás bizottsági tag: 
 Ki fog alakulni az intézmények között egy versenyhelyzet, ami csak élesebb lesz. Amíg az  
állami intézmények nem tudnak olyan versenyképes szolgáltatást adni, addig előnyben 
vannak az alapítványi és az egyházi iskolák. 
 
Szabó Zoltánné bizottsági tag: 
Így is meg kell köszönni a városnak az intézményi támogatásokat. 
 

6. Előterjesztés a 2015/2016-os nevelési évben indítandó óvodai csoportok számáról, 
valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról  
 
71/2014.(XII.02.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a 2015/2016-os nevelési évben indítandó óvodai csoportok számáról, 
valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést, valamint a 
határozati javaslatait és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
 
         Szavazati  arány:  8   igen 

0  tartózkodás 
0   nem 

 
Az előterjesztő részéről az alábbi kiegészítés hangzott el: 
 
Sárdi Zoltánné köznevelési referens: 
A 2015/2016-os nevelési évre a ténylegesen szükséges óvodai csoportok számát, a tavaszi 
beiratkozások után és a tankötelezett gyermekek iskolaérettségi vizsgálatának eredménye 
alapján tudjuk meghatározni. Sajnos a belvárosban 2015. év szeptemberében indul a 
Református Óvoda valamint a Békevár Tagóvoda telephelye is a belváros óvodáiból jelent  
elszívó hatást.  
 
 
Nyári Lászlóné bizottsági tag: 
Sajnos az óvodában is érződik, hogy kevesebb a gyermek. 
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Teveliné Horváth Melinda bizottsági tag: 
Szeptembertől kötelező lesz a 3 éves korú gyermekek óvodába járása. 
 
Sárdi Zoltánné köznevelési referens: 
A gyermek 3-5 éves koráig családi napköziben is teljesítheti az óvoda  kötelezettségét, ha a 
családi napközi vezetője leigazolja, hogy a napi életvitel az Óvodai Nevelés Országos 
Alapprogramja szerint történik és óvodapedagógus foglakozik a gyermekekkel. 

 
dr. Giber Vilmos tanácsnok köszöntötte  Gyallai Katalint a Munkácsy Mihály Gimnázium 
igazgatónőjét. Ismertette a nevelőtestületi értekezleten készült jegyzőkönyv alapján a 
nevelőtestület szavazati arányát. 

 
7. Előterjesztés  a Munkácsy Mihály Gimnázium intézményvezetői megbízásának 

véleményezéséről 
 

72/2014.(XII.02.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a Munkácsy Mihály Gimnázium intézményvezetői megbízásának 
véleményezéséről szóló előterjesztést, valamint a határozati javaslatát és elfogadásra javasolja 
a Közgyűlésnek. 

 „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza”  
 
         Szavazati  arány:   8   igen 
                                                       0  tartózkodás 

0 nem 
Kérdés, hozzászólás: 
Szabó Zoltánné bizottsági tag: 
Gratulált az igazgatónőnek a nevelőtestület nagyfokú támogatásához. 
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok 
Szintén gratulált, elmondta, hogy mint igaz gató kollégák között felhőtlen a munkakapcsolat. 
 
Gyallai Katalin  igaz gató Asszony hozzászólása:  
„ Tisztelt Bizottság! Köszönettel vettem a mai bizottsági ülésre való meghívást. Köszönöm az 
intézményvezetői pályázat kiírása témakörben a nevelőtestületemtől kapott 85%-os 
támogatottság kapcsán az imént elhangzott elismeréseket. 
Úgy gondolom, hogy a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium nevelőtestülete ezzel a 
véleményével azt fejezte ki, hogy az elmúlt négy és fél során a közoktatás terén megjelent  
változások kezelését, a minket érintő intézmény összevonás megvalósítását, iskolánk szakmai 
irányítását elfogadhatónak tartja, azzal azonosulni tud, további intézményi célkitűzéseinket 
támogatni tudja. 
Köszönetet mondok a munkánkat segítő Működtetőnek, Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzatának, a Fenntartónak, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári 
Tankerületének, a társintézmények vezetőinek, hogy az átállások idején kellő  
segítségnyújtással tették számunkra lehetővé a zökkenőmentes munkavégzést. 
Meglátásom szerint Kaposvár Város példaértékűen vitte véghez a köznevelési törvény 
bevezetésével együtt járó, komoly átszervezéseket igénylő-, a gyakorlatban megvalósításra 
váró feladatokat, köszönhetően a minden érintett szervezettől  érkező szakmai és emberi 
hozzáállásnak. „ 
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Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

8. Előterjesztés Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság ügyrendjéről 
„Az előterjesztést a Bizottság ülésérő l készült jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza” 

 
73/2014.(XII.02.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága az ügyrendjét a melléklet szerint elfogadta. 
 
Felelős:  dr. Giber Vilmos tanácsnok 
Közreműködő: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  közlés (azonnal) 
 
         Szavazati  arány:   8   igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
Az előterjesztő részéről kiegészítés, a bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás, vélemény 
nem volt. 
 
Kaposvár, 2014. december 02.   
 
 
 
 
 
 
                                              Dr. Giber Vilmos                     Cimmermanné Németh Andrea 
                                                      tanácsnok                                       bizottsági tag 
 
 
 
 


