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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. március 25. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Síposs 

Géza  termében a tartott rendkívüli ülésérő l. 

 

Jelen volt: a csatolt jelenléti ív szerint. 

Dr. Giber Vilmos tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági tagokat, a Hivatal 
dolgozóit és a KLIK munkatársát. 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. 
-  2. számú melléklete a meghívó tartalmazza a javasolt napirendi pontokat. 

 

14/2015. (III.25.) 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. 

 

Megérkezett Kiss Tamás bizottsági tag. 

 
Napirendek: 

Közgyűlési napirendek: 

 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat kulturális intézményei gazdálkodási feladatainak 
ellátásáról 

Előterjesztő:     Szita Károly polgármester 

Közreműködik:   Molnár György igazgató 

 

2. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 
intézmények átszervezésének véleményezéséről 

Előterjesztő:     Szita Károly polgármester 

Közreműködik:   dr. Nadrai Norbert igazgató 
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Bizottsági napirendek: 

 
1. Előterjesztés az önkormányzat kulturális intézményei gazdálkodási feladatainak 

ellátásáról 

„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 

15/2015.(III.25.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat kulturális intézményei gazdálkodási 

feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést, a határozati javaslatait és elfogadásra javasolja 

a Közgyűlésnek. 

 
Szavazati  arány:  9   igen 

0 tartózkodás 

                                                   0    nem 

 

Az előterjesztő részéről Molnár György igazgató az alábbi kiegészítést tette. 
A határozati javaslat 2.4.5. pontjának szöveges részében 2014. év szerepel a 2015. év helyett. 

 

Kérdések. 

Szabó Zoltánné bizottsági tag: 

A gazdasági feladatok áthelyezése érint státusz leépítést? 
 

dr. Giber Vilmos bizottság tanácsnoka: 

A gépkocsi is a GESZ használatába kerül? 

 

 Válasz: 
Molnár György igazgató: 

Az előterjesztés státusz leépítést, ingó és tulajdon átadást  nem tartalmaz.  

A bizottsági tagok részéről vélemény nem volt. 

 

2. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 
intézmények átszervezésének véleményezéséről 

„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 

16/2015.(III.25.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési,  Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 

intézmények átszervezésének véleményezéséről szóló előterjesztést valamint határozati 

Javaslatait és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 

Szavazati  arány:  9    igen 
0    tartózkodás 

0 nem 

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

 

Kaposvár, 2015. március 25. 
 

                                                        Dr. Giber Vilmos           Cimmermanné Németh Andrea 

                                                            tanácsnok                                       bizottsági tag 


