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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 a 2016. február 16. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Síposs 
Géza termében tartott soron következő üléséről. 
 
Jelen volt: a csatolt jelenléti ív szerint. 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok köszöntötte a ülésen megjelent bizottsági tagokat, a Hivatal 
dolgozóit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 8 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 pontot. 
- 3. számú melléklete tartalmazza a Köznevelési és Kulturális Támogatási Keret, valamint a 
Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete támogatásra javasolt területeiről és a pályáztatás 
ütemezéséről szóló előterjesztést.  
 
 

6/2016. (II.16.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági  határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága az  ülés napirendi pontjai közé felvette: 

- a Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor közterületi elhelyezéséről, 
- a 2016. évi kiemelt városi rendezvényekről, 
- a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről szóló előterjesztéseket 

és az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
         Szavazati  arány:  8   igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 
Közgyűlési napirendek 
Bizottsági napirendek: 
       

1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
3. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 
 

Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

4. Előterjesztés a Köznevelési és Kulturális Támogatási Keret, valamint a Nyugdíjas 
Szervezetek Támogatási Kerete támogatásra javasolt területeiről és a pályáztatás 
ütemezéséről 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

 
Bizottsági napirendek: 
 
 
Megérkezett Kiss Tamás Bizottsági tag. 
 

5. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
         „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 
7/2016.(II.16.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális  
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról szóló előterjesztést, a határozati javaslatait valamint rendelet tervezetét 
és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 

         Szavazati  arány:   9  igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
        Rendelet tervezet: 
        Szavazati  arány:  9   igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 
Az előterjesztéshez kapcsolatosan kiegészítés nem hangzott el. 
A Bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
 
 

6. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
       „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 
8/2016.(II.16.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
szóló előterjesztést, a határozati javaslatait valamint rendelet tervezetét elfogadásra  javasolja  
a Közgyűlésnek azzal, hogy a Bizottság felhívja a figyelmet „a kollégiumban tartózkodó 
érettségiző diákok nyugodt felkészülése és várható sikeres érettségi eredményeik miatt a 
szálláslehetőség felülvizsgálatára”.  
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         Szavazati  arány:   8  igen 
1 tartózkodás 

0 nem 
 

        Rendelet tervezet: 
        Szavazati  arány:  9   igen 

0  tartózkodás 
0 nem 

 
Kérdés: 
dr. Giber Vilmos tanácsnok: 
Az Ökölvívó Bajnokság időpontja 2016. június 18-június 26. Kivel konzultáltak a szervezők, 
egy szintet fenn kell tartani az érettségizők részére. Június 24-én van az utolsó érettségi nap, 
70-80 fő között van a kollégiumot igénybe vevők száma. A Köznevelésről szóló törvény 
előírja a tanári felügyeletet, és a nyugodt felkészülés biztosítását. 
 
Válasz: 
dr. Csillag Gábor jegyző: 
 Az Ökölvívó Bajnokság időpontja kötött, megvizsgáljuk a lehetőségeket. 
 
 Hozzászólások: 
 Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna bizottsági tag: 
 A tanulót saját közegéből kimozdítani nem lehet, a sportolók elhelyezését kellene megoldani. 
dr. Csillag Gábor jegyző: 
 A határozati javaslatban konkrétan nem szerepel a Klebelsberg Kollégium, azt javasolom, 
hogy a Bizottság fogadja el a határozati javaslatot a szervezés miatt. 
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok javasolta az alábbiakat, amit a Bizottság a határozattal együtt 
elfogadott. a Bizottság felhívja a figyelmet „a kollégiumban tartózkodó érettségiző diákok 
nyugodt felkészülése és várható sikeres érettségi eredményeik miatt a szálláslehetőség 
felülvizsgálatára”.  
 
 

7. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
     „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 
9/2016.(II.16.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, valamint rendelet tervezetét és 
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 
        Rendelet tervezet: 
        Szavazati  arány:  9   igen 

0  tartózkodás 
0   nem 

 
 A Bizottság részéről kérdés, vélemény, észrevétel nem volt. 
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8. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről  

       „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
  
10/2016.(II.16.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről  
szóló előterjesztést, a határozati javaslatait és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 
         Szavazati  arány:   9  igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 
Kérdés: Kiss Tamás bizottsági tag: 
A Déryné Vándorszíntársulatnál egyfajta portfólió váltás történik. Az AGORA egyik termét 
eddig kizárólagosan használhatták? 
Válasz: Jágerné Katona Zsuzsanna az előterjesztő képviselője: 
Eddig sem csak a Színtársulat használta a termet, szerződésben rögzített feltételekkel és 
időpontokban tehetik meg. A próbatermet más is használhatja. 
 
 

9. Előterjesztés a 2016. évi kiemelt városi rendezvényekről 
  „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 
11/2016.(II.16.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a 2016. évi kiemelt városi rendezvényekről szóló előterjesztést, a 
határozati javaslatait és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 
         Szavazati  arány:   7  igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
Kérdés nem volt. 
Hozzászólás: dr. Giber Vilmos tanácsnok: 
Az előterjesztésben 6 kiemelt rendezvény szerepel, az előterjesztés nagyon igényes munka. A 
2015-ös évhez hasonlóan magas színvonalú rendezvényeket várunk. 
 

6. Előterjesztés a Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor közterületi 
elhelyezéséről 
      „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
 

 
12/2016.(II.16.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor közterületi elhelyezéséről 
szóló előterjesztést, a határozati javaslatát és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 
         Szavazati  arány:   9  igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 



2016.02.16. du.16 :28 
   D/Köznevelési Biz./jegyzőkönyv.2016.02.16.  Sárdiné Marika    5/6 

 
Kérdés nem volt. 
Hozzászólás, észrevétel. 
 Kiss Tamás bizottsági tag: 
Részletesebb tájékoztatást kért. 
Válasz: Jágerné Katona Zsuzsanna az előterjesztő képviselője: 
A városban egyfajta turisztikai látványosság lenne a szobor. 
A tervezett összeg 8 millió Ft.  Az önkormányzat nem árajánlatot kér, hanem megbízást ad, a 
konkrét ár függ a méretarányoktól a kidolgozottság mértékétől. A Kaposváriakat kellene a 
megbízásnál előnybe részesíteni. 
 
 
 
Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

7. Előterjesztés a Köznevelési és Kulturális Támogatási Keret, valamint a Nyugdíjas 
Szervezetek Támogatási Kerete támogatásra javasolt területeiről és a pályáztatás 
ütemezéséről 

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

 
13/2016.(II.16.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága jóváhagyja a Köznevelési és Kulturális Támogatási Keret támogatásra javasolt  
területeit és a pályáztatás ütemezését az alábbiak szerint:  
 

I. Egyéni és kollektív pedagógiai értékek támogatása. 
II. Kulturális szervezetek tevékenységének támogatása. 

III. Egyéb, a város kulturális és oktatási életéhez, illetve az önkormányzat 
kulturális és oktatási feladataihoz kapcsolódó tevékenység támogatása. 

 
 
A pályáztatás tervezett ütemezése:  

1. Pályázati felhívás közzététele: 2016. február 19. 
2. A pályázatok beérkezési határideje: 2016. március 9. 
3. A pályázatok feldolgozása, egyeztetések: 2016. március 10-31-ig. 
4. Bizottsági ülés: 2016. április 19. 
5. Az érintettek folyamatos kiértesítése, támogatási szerződések elkészítése, 

aláíratása, támogatások utalása: 2016. május 31-ig. 
 

Civil szervezet (társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány) esetében a pályázat 
benyújtásának feltétele a www.kaposvar.hu honlap Civil Oldalán történő regisztráció.  

 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
   Péterné Szarka Klára civil referens 
Határidő:  2016. február 19. (pályázatok kiírása) 
   2016. április 19. (pályázatok elbírálása) 
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1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális  
Bizottsága jóváhagyja a Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete támogatásra javasolt  
területét és a pályáztatás ütemezését az alábbiak szerint. 
 

Nyugdíjas szervezetek tevékenységének támogatása. 
 
 
A pályáztatás tervezett ütemezése:  

1. Pályázati felhívás közzététele: 2016. február 19. 
2. A pályázatok beérkezési határideje: 2016. március 9. 
3. A pályázatok feldolgozása, egyeztetések: 2016. március 10-31-ig. 
4. Bizottsági ülés: 2016. április 19. 
5. Az érintettek folyamatos kiértesítése, támogatási szerződések elkészítése, 

aláíratása, támogatások utalása: 2016. május 31-ig. 
 
 

Civil szervezet (társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány) esetében a pályázat 
benyújtásának feltétele a www.kaposvar.hu honlap Civil Oldalán történő regisztráció.  
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Péterné Szarka Klára civil referens 
Határidő:  2016. február 19. (pályázatok kiírása) 
   2016. április 19. (pályázatok elbírálása) 

 
 
         Szavazati  arány:  9   igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 

 
A bizottsági tagok  részéről kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. 
 
 
 
Kaposvár, 2016. február 16. 
 
 
 
                                                        Dr. Giber Vilmos           Cimmermanné Németh Andrea 
                                                            tanácsnok                                       bizottsági tag 


