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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 2017. március 7. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Síposs Géza 
termében tartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen volt: a csatolt jelenléti ív szerint. 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági tagokat, a és a Hivatal 
dolgozóit. A jelenléti ív alapján megállapította, 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. 
 

19/2017. (III.7.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági  határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága 
az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
         Szavazati  arány:  9   igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 
 
 

Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 
 

 
 

1.  Előterjesztés a Rippl Rónai Megyei Hatókörű Múzeum igazgató – magasabb 
vezetői beosztásának ellátására való pályázat elbírálásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

       
2. Előterjesztés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Pécsi Utcai 

Tagiskola deszegregációs intézkedési tervéről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 

 
 
 

1. Előterjesztés a Rippl Rónai Megyei Hatókörű Múzeum igazgató – magasabb vezetői 
beosztásának ellátására való pályázat elbírálásáról 

         „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
 
20/2017.(III.7.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a Rippl Rónai Megyei Hatókörű Múzeum igazgató – magasabb 
vezetői beosztásának ellátására való pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést, a határozati 
javaslatát és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
         Szavazati  arány:  9   igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
        
 
Az előterjesztő részéről kiegészítés nem volt. 
A Bizottság tagjai részéről kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
  

2. Előterjesztés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Pécsi Utcai 
Tagiskola deszegregációs intézkedési tervéről 

 „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
 

 
21./2017.(III.7.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Pécsi Utcai 
Tagiskola deszegregációs intézkedési tervéről szóló előterjesztést, a határozati javaslatát és  
elfogadásra  javasolja  a Közgyűlésnek. 

 
         Szavazati  arány:   6  igen 

3 tartózkodás 
0    nem 

 
 
Az előterjesztő részéről kiegészítés nem volt. 
A Bizottság tagjai részéről kérdés nem hangzott el. 
 
Vélemény, hozzászólás: 
 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok: 
Törvény szerinti szabad iskolaválasztás joga erősebb a bírói ítéletben megfogalmazottaknál. 
Az ott élő lakosság véleménye is az, hogy a lakóközösségnek kell az iskolája. 
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Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna bizottsági tag: 
A Pécsi Utcai Tagiskola nevelőtestülete az a tantestület, aki a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtette meg a tanulók számára. A felzárkóztatási esélyt vesszük el ez által a gyermekektől, 
a kultúrájuk el fog veszni. Igazságtalannak érzi a családokkal, gyermekekkel, pedagógusokkal 
szemben. A deszegregációs terv nagyon jó szakmai anyag, kulturáltan fogalmaz. A szabad 
iskolaválasztás jogát nem szeretnénk korlátozni. 
 
Kiss Tamás bizottsági tag: 
 Ez a döntés nem jó, ilyen alapon a Gandi Gimnáziumot is be lehetne zárni, ez a döntés nem 
segíti inkább árt a gyermekeknek.  
 
Gelencsér Ferencné bizottsági tag: 
A Pécsi Utcai Tagiskolában a törvényhozók látták az ott folyó pedagógiai munkát és ennek 
ellenére született a döntés. 
 
Teveliné Horváth   Melinda bizottsági tag: 
Minden iskola speciális terep, ezzel a döntéssel nem csak a Pécsi utcai hanem a többi iskola 
létét is tönkre tesszük. Az ott felmerülő speciális helyzeteket az iskola pedagógusai jól tudták 
kezelni. 
 
 

 
 
Kaposvár, 2017. március 7.     
 
                                                        Dr. Giber Vilmos           Cimmermanné Németh Andrea 
                                                            tanácsnok                              bizottsági tag 


