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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és 
Kulturális Bizottsága a 2021. szeptember 14. 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 rövid bevezető után a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a bizottság 9 tagja közül 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 pontokat. 
- 3. számú melléklet tartalmazza a „Csiky Gergely Színházért” Közhasznú Alapítvány, a 
Mártírok és Hősök Közalapítvány, a Tudományos Életért Közalapítvány, valamint a Rippl-
Rónai Ödön Művészeti Közalapítvány működéséről szóló előterjesztést. 
- 4. számú melléklet tartalmazza az Oktatási és Kulturális Támogatási Keret, valamint a 
Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete támogatására javasolt területeiről és a pályáztatás 
ütemezéséről szóló előterjesztést. 
 
A megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítő Czimmermanné Németh Andrea, valamint távolléte 
esetén megválasztott Bereczki Dávid sem tudott megjelenni az ülésen, így jegyzőkönyv-
hitelesítő személy megválasztására van szükség. Javasolta prof.dr. Rosta István bizottsági tagot 
az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
A bizottság a javaslatot támogatta és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 
12/2021. (IX.14.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága 
a 2021. szeptember 14-i soron következő ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének prof. dr. Rosta 
Istvánt megválasztotta. 
 
 
Giber Vilmos tanácsnok úr a napirendi pontok elfogadása előtt kérte a bizottságot, hogy 
támogassa a sorrend megváltoztatását, miszerint az Átruházott hatáskörben tárgyalt, az Oktatási 
és Kulturális Támogatási Keret, valamint a Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete 
támogatására javasolt területeiről és a pályáztatás ütemezéséről szóló előterjesztést vegyék 
előre. Ezek alapján a napirend a következőképpen alakul: 
 
 



Napirendek: 
Átruházott hatáskörű ügy: 

1. Előterjesztés az Oktatási és Kulturális Támogatási Keret, valamint a Nyugdíjas 
Szervezetek Támogatási Kerete támogatására javasolt területeiről és a pályáztatás 
ütemezéséről 
Előterjesztő:      dr. Csillag Gábor  jegyző 
Közreműködik: Decsi Andrea  polgármesteri referens 

 
Közgyűlési napirendek: 
 

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és 
a költségvetési rendelet módosításáról 

            Előterjesztő:       Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor  jegyző 
 

3. Előterjesztés a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 
névváltoztatásáról 
Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    dr. Gróf Regina irodavezető 
 

4. Előterjesztés Orci, Zimány, Patalom, Magyaregres, Kaposújlak településekkel 
kötött óvodai feladatellátási szerződések módosításáról 
Előterjesztő:         Szita Károly  polgármester 
Közreműködik:     dr. Gróf Regina irodavezető 
 

Átruházott hatáskörű ügy: 

5. Előterjesztés a „Csiky Gergely Színházért” Közhasznú Alapítvány, a Mártírok és 
Hősök Közalapítvány, a Tudományos Életért Közalapítvány, valamint a Rippl-
Rónai Ödön Művészeti Közalapítvány működéséről  
Előterjesztő:        Dér Tamás alpolgármester 
Közreműködik:   dr. Gróf Regina  irodavezető 

 
6. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. évi munkatervéhez 

(szóbeli) 
Előterjesztő:   dr. Giber Vilmos   tanácsnok 

 
7. Javaslat a Közgyűlés által adományozott kitüntetésekre (zárt, szóbeli) 

Előterjesztő:  dr. Giber Vilmos   tanácsnok 
 
Ezen változtatással kérte a napirendek elfogadását. 
 
A bizottság a javasolt módosítással 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta a napirendi pontokat és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
13/2021. (IX.14.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága  
az ülés napirendi pontjait elfogadta.  
 
 
 



 
 
Napirend: 

Átruházott hatáskörű ügy: 

1. Előterjesztés az Oktatási és Kulturális Támogatási Keret, valamint a Nyugdíjas 
Szervezetek Támogatási Kerete támogatására javasolt területeiről és a pályáztatás 
ütemezéséről 
Előterjesztő:      dr. Csillag Gábor  jegyző 
Közreműködik: Decsi Andrea  polgármesteri referens 

 
„Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza” 

 
Szóbeli kiegészítés nem volt, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a bizottság a határozati 
javaslatot 5 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
14/2021. (IX.14.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 

Bizottsága jóváhagyja az Oktatási 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, működésének 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: 2021. szeptember 17. 
2. A pályázatok beérkezési határideje: 2021. október 4. 
3. A pályázatok feldolgozása, egyeztetések: 2021. október 5-31-ig. 
4. Bizottsági ülés: 2021. november 16. 
5. Az érintettek folyamatos kiértesítése, támogatási szerződések elkészítése, 

aláíratása, támogatások utalása: 2021. december 31-ig. 
 

Civil szervezet (társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány) esetében a pályázat 
benyújtásának feltétele az otthon.kaposvar.hu/lakossági információk/közösségek/civil 
szervezetek oldalon történő regisztráció.  

 
 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Battyányi Beáta civil és roma referens 
Határidő:  2021. szeptember 17. (pályázatok kiírása) 
   2021. november 16. (pályázatok elbírálása) 

 
2.) 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, működésnek támogatása. 
 
A pályáztatás tervezett ütemezése:  

1. Pályázati felhívás közzététele: 2021. szeptember 17. 



2. A pályázatok beérkezési határideje: 2021. október 4. 
3. A pályázatok feldolgozása, egyeztetések: 2021. október 5-31-ig. 
4. Bizottsági ülés: 2021. november 16. 
5. Az érintettek folyamatos kiértesítése, támogatási szerződések elkészítése, 

aláíratása, támogatások utalása: 2021. december 31-ig. 
 

Civil szervezet (társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány) esetében a pályázat 
benyújtásának feltétele a otthon.kaposvar.hu/lakossági információk/közösségek/civil 
szervezetek/ oldalon történő regisztráció.  
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Battyányi Beáta civil és roma referens 
Határidő:  2021. szeptember 17. (pályázatok kiírása) 
   2021. november 16. (pályázatok elbírálása) 

 
 
Közgyűlési napirend: 
 

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és 
a költségvetési rendelet módosításáról 

            Előterjesztő:       Szita Károly   polgármester 
            Közreműködik:  dr. Csillag Gábor  jegyző 
„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 

Szóbeli kiegészítés nem volt, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a bizottság a határozati 
javaslatokat 5  igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, valamint a rendelettervezetet szintén 
5  igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
15/2021. (IX.14.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és 
a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést, a határozati javaslatait, valamint 
rendelettervezetét és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 
 
 
3. Előterjesztés a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda névváltoztatásáról 
Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    dr. Gróf Regina irodavezető 
„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 
Szóbeli kiegészítés nem volt. 
 
Hozzászólás: 
Nagy Attila képviselő úr elmondta, hogy nagyon örömteli a kezdeményezés, büszke a városunk 
Fésűs Éva meseíróra. Gratulál a névfelvételhez.  
 
Hozzászólás után a bizottság a határozati javaslatokat 5 igen, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 



 
16/2021. (IX.14.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 
névváltoztatásáról szóló előterjesztést, a határozati javaslatait és elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek. 
 
 
4. Előterjesztés Orci, Zimány, Patalom, Magyaregres, Kaposújlak településekkel kötött 

óvodai feladatellátási szerződések módosításáról 
    Előterjesztő:         Szita Károly  polgármester 
    Közreműködik:     dr. Gróf Regina irodavezető 
„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 
Szóbeli kiegészítés nem volt. 
 
Hozzászólás: 
Nagy Attila képviselő úr elmondta, hogy a körzetében lévő Kaposfüredi Tagóvodába sok 
Kaposújlaki gyermek jár, érdemes volna megfontolni, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 
a Nemzetőr Sori Központi Óvoda Kaposfüredi Tagóvodája legyen.  
 
Hozzászólás után a bizottság a határozati javaslatokat 5 igen, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
17/2021. (IX.14.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta az Orci, Zimány, Patalom, Magyaregres, Kaposújlak településekkel 
kötött óvodai feladatellátási szerződések módosításáról szóló előterjesztést, a határozati 
javaslatait és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 
 

Átruházott hatáskörű ügy: 

5. Előterjesztés a „Csiky Gergely Színházért” Közhasznú Alapítvány, a Mártírok és 
Hősök Közalapítvány, a Tudományos Életért Közalapítvány, valamint a Rippl-Rónai 
Ödön Művészeti Közalapítvány működéséről  

    Előterjesztő:        Dér Tamás alpolgármester 
    Közreműködik:   dr. Gróf Regina  irodavezető 
   „Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza” 

 
Szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a határozati javaslatot 5 igen, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
  



 
18/2021. (IX.14.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési Tudományos és Kulturális 
Bizottsága a „Csiky Gergely Színházért” Közhasznú Alapítvány, a Mártírok és Hősök 
Közalapítvány, a Tudományos Életért Közalapítvány, valamint a Rippl-Rónai Ödön Művészeti 
Közalapítvány 2020. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Felelős: Dér Tamás alpolgármester 
               dr. Giber Vilmos tanácsnok 
Közreműködik: Szőllősiné Gyüre Gabriella köznevelési referens 
Határidő:  azonnal 

 

 
 
6. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. évi munkatervéhez 

(szóbeli) 
Előterjesztő:   dr. Giber Vilmos   tanácsnok 
 
A bizottság tagjaitól javaslat nem érkezett, így 5 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
19/2021. (IX.14.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága a Közgyűlés 2022. évi munkatervére javaslatot nem tett. 
 
 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottsági ülés levezető elnöke a továbbiakra zárt ülést 
rendel el. 
 
 
 
 
 
Kaposvár, 2021. szeptember 14.  
 
 
 
 
 
 
 
            Dr. Giber Vilmos                                                  prof. dr. Rosta István 
                   tanácsnok                                                                bizottsági tag 
 


