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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 és Népjóléti Bizottsága 2016. február 24. napján, a Kaposvári 

Polgármesteri Hivatal Síposs Géza termében tartott összevont rendkívüli 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 5 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. 

 

 

14/2016. (II.24.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági  határozat: 

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

 

         Szavazati  arány:  5   igen 

                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 

 

Megérkezett Pintér Rómeó bizottsági tag. 

dr. Giber Vilmos tanácsnok ismertette az előterjesztést. 

 
Napirend: 

Közgyűlési napirend: 

 

1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

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

                 Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
                Közreműködik: Molnár György igazgató 

 

Bizottsági napirend: 

 

1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

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

„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
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15/2016.(II.24.) 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, a határozati javaslatát valamint rendelet tervezetét és elfogadásra 

javasolja a Közgyűlésnek. 

 

         Szavazati  arány:  6   igen 

                                                       0  tartózkodás 
0  nem 

        Rendelet tervezet: 

        Szavazati  arány:  6   igen 

                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 

Az előterjesztő részéről kiegészítés nem volt. 

 

Kérdés: 

Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna bizottsági tag. 
Az egyes korosztályoknál eltérő a norma megállapítás összege. Az iskoláknak a szülők fele 

emiatt magyarázkodni kell. Hogyan történt a differenciálás? 

 

Válasz: 

Molnár György az előterjesztő képviselője. 
A jogszabály különbséget tesz az értékek között. A jogszabályok alapján a szolgáltató étlapja 

szerint számolták ki a norma igényt. Különböző korosztályok szerint változik a nyersanyag 

szükséglet előírása. 

  

 Vélemény, hozzászólás: 
Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna bizottsági tag. 

Az előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelel, de a gyakorlat más. Az alsós és a felsős 

gyermek is ugyanazt az ételt és mennyiséget kapja. 

 

dr. Giber Vilmos tanácsnok: 
A rendelet március 1-én lép hatályba. 

 

Kaposvár, 2016. február 24. 

 

 
 

                                                        Dr. Giber Vilmos                       Gelencsér Ferencné 

                                                            tanácsnok                                       bizottsági tag 


