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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 2017. november 28. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Síposs 

Géza termében 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 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. 

- 3. számú melléklete a rendkívüli nyugdíjas támogatási kérelemről szóló előterjesztést   

tartalmazza.   

 

61/2017. (XI. 28.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Tudományos és Kulturális 

Bizottsága az ülés napirendi pontjai közé felvette: 

- a rendkívüli nyugdíjas támogatási kérelemről szóló előterjesztést és az ülés napirendi 

pontjait elfogadta. 

 

         Szavazati  arány: 9   igen 

                                                       0   tartózkodás 

0  nem 

 

 

Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 
 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról 
          Előterjesztő:             Szita Károly polgármester 

                        Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 

 

 

2. Előterjesztés a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 
időpontjának meghatározásáról 

Előterjesztő:             Szita Károly polgármester  

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 
 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról 
 „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 

62/2017. (XI. 28.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést, a határozati 

javaslatokat valamint a rendelet tervezetet és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

       

         Szavazati  arány:  9  igen 

 0    tartózkodás 

0    nem 

Rendelet tervezet: 

 

         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 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 
időpontjának meghatározásáról 

 „Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
 

63/2017. (XI. 28.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 

Bizottsága megtárgyalta a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 

időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést, a határozati javaslatot 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. 
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Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

 

3. Előterjesztés rendkívüli nyugdíjas támogatási kérelemről   
„Az előterjesztést a Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 3. számú melléklete 

tartalmazza” 

 

64/2017. (XI. 28.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 

Bizottsága megtárgyalta a rendkívüli nyugdíjas támogatási kérelemről szóló előterjesztést és a 

Nyugdíjasok Kaposvár-Kaposfüredi Egyesülete részére a 2017 decemberében rendezendő 

adventi művészeti programok költségeihez 30.000.-Ft támogatást biztosít a Nyugdíjas 

Szervezetek Támogatási Keret tartaléka terhére. 

 
Felelős:  dr. Giber Vilmos tanácsnok 

Közreműködik: Battyányi Beáta civil és roma referens 

   Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2018. január 31. 

 

         Szavazati  arány:  9   igen 

0   tartózkodás 

0   nem 

 

Az előterjesztő részéről kiegészítés nem volt. 

A Bizottság tagjai részéről kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

 

 

 

Kaposvár, 2017. november 28.  
 
                                                        Dr. Giber Vilmos           Cimmermanné Németh Andrea 
                                                            tanácsnok                                       bizottsági tag 


