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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 2022. január 18. 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 9 fő bizottsági tagból 8 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 tartalmazza az előterjesztés a Köznevelési, Tudományos és Kulturális  
Bizottság 2022. évi munkatervéről.  
 
A megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítő Czimmermanné Németh Andrea nem 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 az alábbiak szerint támogatta:  
 
Szavazati  arány:     8  igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 
 
1/2022. (I.18.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága 
a 2022. január 18-i soron következő ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének prof. dr. Rosta Istvánt 
megválasztotta. 
 
 
 
 
 
 



 
A jegyzőkönyv-hitelesítő személy megválasztása után Giber Vilmos tanácsnok úr a napirendi 
pontok elfogadását kérte. 
 
 
Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor  jegyző 
 

 
Bizottsági hatáskörű ügy: 

 
2. Előterjesztés a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2022. évi 

munkatervéről 
            Előterjesztő:            dr. Giber Vilmos   tanácsnok 
            Közreműködik:         Szőllősiné Gyüre Gabriella  titkár 
 
 
 
Szavazati  arány:     8  igen 

0 tartózkodás 
0  nem 

 
 
 
2/2022. (I.18.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága  
az ülés napirendi pontjait elfogadta.  
 
 
 
Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor  jegyző 

 
„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 
 
 
 
 
 



Szóbeli kiegészítés: 
Balogh Beáta igazgató asszony ismertette az előterjesztésben megfogalmazott két fő bevételi 
forrást. Elmondta, hogy év végén a kormány több olyan döntést is hozott, aminek beépülését 
várják a normatívába, például a pedagógus béremelést fedező támogatás. Az oktatást érintően 
elmondta, hogy a költségvetés továbbra is tartalmazza a foglalkoztatási eszközök vásárlására 
óvodai csoportonként 40 000 ft-os összeget, valamint az inflációs ráta emelkedése miatt 
szükséges volt az intézmények dologi kiadásaira több forrást biztosítani, így csoportonként 
100 000 Ft-val emelkedik a költségvetésben ez a sor. Ez 8 100 000 ft-os többletet jelent az előző 
évhez képest.  
 
Kérdés: 
 
1. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna a költségvetésben az általános iskolák udvar 
felújítási programjával kapcsolatban tette fel kérdését. Több önkormányzati kommunikációban 
is elhangzott az iskolaudvar fejlesztés. Kérdése, hogy kik és milyen alapon választják ki a 
felújítandó udvarokat? 
 
Balogh Beáta gazdasági igazgató asszony válaszában elmondta, hogy Polgármester Úr 
egyeztetett az iskolafenntartóval, így tervezték be a felújítandó iskolaudvarokat.  
 
2. Nagy Attila képviselő úr: A költségvetésben az út , járda felújításnál keretösszegek 
jelennek meg, mikor lehet megismerni a részleteket, hogy hol lesz felújítás. 
 
Balogh Beáta igazgató asszony elmondta, hogy egyeztetések folynak, utána prioritási 
sorrendben kerülnek megvalósításra a beérkezett igények. Az első költségvetési 
rendeletmódosításban tervei szerint már pontos lista fog szerepelni.  
 
Vélemény, észrevétel nem volt. 
 
Giber Vilmos tanácsnok úr a kérdések után röviden ismertette a határozati javaslatokat, 
melyeket szavazásra bocsát. 
 
 
3/2022. (I.18.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága 
megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 
előterjesztést, a határozati javaslatait, valamint rendelettervezetét és elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek. 
 
Határozati javaslatok: 
 
Szavazati  arány:  8 igen 

  0   tartózkodás 
0    nem 

 
Rendelet  elfogadása: 
 
Szavazati  arány:   7  igen 

 1  tartózkodás 
                                                       0   nem 
 



 

Bizottsági hatáskörű ügy: 

 
2. Előterjesztés a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2022. évi 

munkatervéről 
            Előterjesztő:  Dr. Giber Vilmos tanácsnok 
            Közreműködik: Szőllősiné Gyüre Gabriella titkár 

 
 

„Az előterjesztést a Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza” 
 
 
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem volt. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
 
Szavazati  arány:   8  igen 
                                                       0  tartózkodás 

0  nem 
 
 
4/2022. (I. 18.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága 2022. évi munkatervét elfogadta. 

 
Felelős:    dr. Giber Vilmos tanácsnok 
Közreműködik: Szőllősiné Gyüre Gabriella bizottsági titkár 
Határidő:     folyamatos 
   
 
 
 
Kaposvár, 2022. január 18.  
 
 
 
 
 
 
 
            Dr. Giber Vilmos                                                 prof. dr. Rosta István 
                   tanácsnok                                                                bizottsági tag 
 


