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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 2018. február 21. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Síposs 
Géza termében tartott az Ifjúsági és Sport Bizottsággal, valamint a Marketing és Turisztikai 
Bizottsággal 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 7 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. 
 

10/2018. (II.21.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága 
az ülés napirendi pontjait elfogadta.  
 
         Szavazati  arány:  7  igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 
Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 
 

1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő:   Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
2. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezető 

igazgatói megbízásáról szóló pályázati kiírásról 
 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:          Dr. Gróf Regina irodavezető 

 

3. Előterjesztés a 2018. évi kiemelt városi rendezvényekről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
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4. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről 
 

      Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:          Jenei Zoltánné igazgató 

 
Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 
 

1. Előterjesztés a 2018. évi kiemelt városi rendezvényekről 
„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

11/2018.(II.21.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 

Bizottsága megtárgyalta a 2018. évi kiemelt városi rendezvényekről szóló előterjesztést, a 

határozati javaslatait és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 
         Szavazati  arány:  7  igen 
                                                        0  tartózkodás 

 0  nem 
 
 
Az előterjesztéshez az előterjesztő részéről  szóbeli kiegészítés nem volt. 
A bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

2. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezető 
igazgatói megbízásáról szóló pályázati kiírásról 
„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 
12/2018.(II.21) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 

Bizottsága megtárgyalta a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezető 

igazgatói megbízásáról szóló pályázati kiírásról szóló előterjesztést, a határozati javaslatait és 

elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 
         Szavazati  arány: 7   igen 
                                                        0  tartózkodás 

0  nem 
 
Az előterjesztő részéről az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem volt. 
A bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 

3. 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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13/2018.(II.21.) 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 javaslatait, valamint rendelet tervezetét és elfogadásra javasolja a 

Közgyűlésnek. 

 
         Szavazati  arány:  7   igen 
                                                       0  tartózkodás 

0 nem 
        Rendelet tervezet: 
        Szavazati  arány:  7    igen 
                                                       0  tartózkodás 

0 nem 
 
Az előterjesztő részéről az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el. 
Dr. Csillag Gábor jegyző: 
 Az egy évvel ezelőtti döntés szerint nem emel az Önkormányzat norma és rezsi díjat.  
A rezsi inflációhoz kötött, valamint a bérminimum emelése szükségessé tette. A 
munkavállalókat meg kell tartani. A norma emelés az étel színvonalának érdekében történik. 
 
A bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 

4. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről 
„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 
 
14/2018.(II.21.) 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: 7   igen 
                                                        0  tartózkodás 

 0  nem 
 
Az előterjesztéshez az előterjesztő részéről szóbeli kiegészítés nem volt. 
A bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kaposvár, 2018. február 21. 
 
 
 
                                                        Dr. Giber Vilmos           Cimmermanné Németh Andrea 
                                                            tanácsnok                                       bizottsági tag 


