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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 2015. január 15. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Síposs Géza   

termében a tartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen volt: a csatolt jelenléti ív szerint. 

Dr. Giber Vilmos tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági tagokat, valamint a 
Hivatal dolgozóit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 8 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. 

 

5/2015. (I.15.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági  határozat: 

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

 

         Szavazati  arány: 8     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 2015. évi kiemelt városi rendezvényekről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Jenei Zoltánné irodavezető 

 
2.) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
 

Bizottsági napirendek: 

 

1. Előterjesztés a 2015. évi kiemelt városi rendezvényekről 
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6/2015.(I.15.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési,  Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a 2015. évi kiemelt városi rendezvényekről szóló előterjesztést 

valamint a határozati javaslatait és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 

 

     Szavazati  arány:  8     igen 
0 tartózkodás 

                                                 0    nem  

 

Az előterjesztő képviselője részéről kiegészítés nem volt. 

Kérdés: Nem hangzott el. 
 

Hozzászólás, Vélemény: 

dr. Giber Vilmos tanácsnok:  

Az előterjesztés 14 év kulturális életét mutatja be, értékes kulturális kínálatot mutat erre az  

évre, mindenkinek gratulálunk. 
A programok a 2014-es év megismétlése, biztosíték arra, hogy a város kulturális pezsgése 

megmaradjon. A költségvetése 101,7 millió Ft. Hungarikum a Karsai lovas íjászat, szélesebb 

körű megismertetésével és a Lovas Akadémia rendezvényein keresztül lehetne további 

színvonalas projektekkel bővíteni a kiemelt rendezvények választékát. 

 
Jágerné Katona Zsuzsanna az előterjesztő képviselője: 

A tavalyi Kamara Zenei Fesztivál egy koncertje összekapcsolódott a Karsai lovas  

programokkal. 

 

2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

7/2015.(I.15.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési,  Tudományos és Kulturális 

Bizottsága megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális  
ellátásokról szóló 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést valamint rendelet tervezetét  és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 

 

Szavazati  arány:  8    igen 
0    tartózkodás 

                                             0   nem  

 

 

Oláhné Pásztor Andrea az előterjesztő képviselője: 
 A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést és a 

rendelet módosítását. 

 

Kaposvár, 2015. január 15.  

 
 

                                              Dr. Giber Vilmos                     Cimmermanné Németh Andrea 

                                                      tanácsnok                                       bizottsági tag 


