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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
KÖZNEVELÉSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és 
Kulturális Bizottsága  2021. szeptember 22. napján a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 1. emelet T/103. számú tárgyalójában megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Megjelentek: 
A megjelent bizottsági tagok és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként 

csatolt jelenléti ív tartalmazza. 

 
dr. Giber Vilmos tanácsnok köszöntötte a bizottság tagjait és a Hivatal munkatársait. A 
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 9 tagja közül 6 fő van jelen, így a bizottsági 
ülés határozatképes.  
Tájékoztatta a testületet, hogy a rendkívüli ülésen a 36/2019. (XI. 21.) KTKB határozat szerint 
megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítő Czimmermanné Németh Andrea és a távolléte esetére 
megválasztott Bereczki Dávid nem tudtak megjelenni, ezért jegyzőkönyv-hitelesítő 
választására van szükség. Javasolta prof. dr. Rosta István bizottsági tagot a rendkívüli ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére megválasztani. 
 
A bizottság a rendkívüli ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére tett javaslatot támogatta és 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
22/2021. (IX. 22.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága 
a 2021. szeptember 22-i rendkívüli ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének prof. dr. Rosta Istvánt 
megválasztotta. 
 
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok kérte a bizottság tagjait, hogy az ülés meghívóban jelzett 
napirendjét fogadják el. 
 
A bizottság a napirendet a rendkívüli ülés kiküldött meghívójában foglaltaknak megfelelően,6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2021. (IX. 22.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága  
a rendkívüli ülés napirendjét a meghívónak megfelelően elfogadta.  
 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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Napirend:  
 

Előterjesztés Fésűs Éva mellszobor és intézményjelző dombormű képzőművészeti 
alkotásainak elhelyezéséről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Boa Árpád városi főépítész 
 
 
Napirend tárgyalása: 
 
Előterjesztés Fésűs Éva mellszobor és intézményjelző dombormű képzőművészeti 
alkotásainak elhelyezéséről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Boa Árpád városi főépítész 
 (Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
  

Az utcanév és városrésznév megállapításának, közintézmény elnevezésének, valamint az 
utcanév, házszámtábla és emléktábla elhelyezésének rendjéről szóló 10/1991. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet alapján a bizottság ülésére meghívásra kerültek a rendeletben felsorolt 
személyek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és a következő határozatot hozta: 
 
24/2021. (IX. 22.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a Fésűs Éva mellszobor és intézményjelző dombormű képzőművészeti 
alkotásainak elhelyezéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja 
a Közgyűlésnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke a rendkívüli ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 dr. Giber Vilmos prof. dr. Rosta István 
 tanácsnok bizottsági tag 
 


