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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. december 01-én Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal I. emelet T/103. számú Siposs Géza tárgyalójában tartott soron következő üléséről. 
 
Jelen volt: a csatolt jelenléti ív szerint. 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági tagokat, a Hivatal 
dolgozóit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a bizottság 9 tagjából 9 fő jelen van, így 
a bizottság határozatképes. 
 
A jegyzőkönyv: 
-  1. számú mellékleteként szereplő jelenléti ív tartalmazza a megjelent bizottsági tagok nevét. 
-   2. számú melléklete a meghívó tartalmazza a javasolt napirendi pontokat. 
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok kéri a testületet, hogy a kiküldött meghívóban szereplő 

napirendeken túl vegye fel a testület napirendjei közé a helyben kiosztásra került Kaposvári 

Farsangról és a VII. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválról szóló közgyűlési 

előterjesztés tárgyalását is. 

59/2015. (XII. 01.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési,  Tudományos és Kulturális Bizottsága 

az ülés napirendi pontját a meghívó szerint elfogadta, azzal, hogy felvette napirendjére a 

Kaposvári Farsangról és a VII. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválról  szóló 

közgyűlési előterjesztés tárgyalását is. 

 
         Szavazati arány: 9 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 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről, és a költségvetési rendelet módosításáról 
       Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

              Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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2. Tájékoztató a Modern városok program keretében a Kormány és Kaposvár 
Önkormányzata közt létrejövő megállapodásról 

                          Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
                          Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
3. Előterjesztés a 2016/2017-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számáról, 

valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról  
                  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 
 
Bizottsági napirendek: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, 
és a költségvetési rendelet módosításáról 
  „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
  

60/2015.(XII.01.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, és a 

költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést,  a határozati javaslatokat és a 

rendelettervezet elfogadását javasolja a Közgyűlésnek. 

 
Határozati javaslatok: 

Szavazati arány:  9  igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

 
Rendelet tervezet: 

Szavazati arány:  9  igen 
0   tartózkodás 
0 nem 

 
Az előterjesztő részéről kiegészítés, a bizottsági tagok részéről kérdés, vélemény nem volt. 
 
 A Bizottságot dr. Giber Vilmos  Tanácsnok megkérdezte  a határozati javaslatok egyszerre 
történő szavazásáról. A Bizottság megszavazta. 

 
Szavazati arány:  9  igen 

0   tartózkodás 
0      nem 

 
 

2. Előterjesztés a Kaposvári Farsangról és a VII. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei 
Fesztiválról 
    „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
 

61/2015. (XII. 01.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 

Bizottsága megtárgyalta a Kaposvári Farsangról és a VII. Kaposvári Nemzetközi 
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Kamarazenei Fesztiválról szóló előterjesztést, a 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. 
 
 

3. Tájékoztató  a Modern városok program keretében a Kormány és Kaposvár 
Önkormányzata közt létrejövő megállapodásról 
        „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
 

62/2015.(XII.01.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a Modern városok program keretében a Kormány és Kaposvár 
Önkormányzata közt létrejövő megállapodásról tájékoztatót 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. 
 
 

4. Előterjesztés a 2016/2017-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számáról, 
valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
  „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
 

63/2015.(XII.01.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a 2016/2017-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számáról, 
valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést, a 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. 
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok bezárja a nyílt ülést és zárt ülést rendel el. 
 
Kaposvár, 2015. december 01. 
 
                                                        Dr. Giber Vilmos           Cimmermanné Németh Andrea 
                                                            tanácsnok                                       bizottsági tag 


