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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. június 7. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Síposs Géza 

termében tartott soron következő üléséről. 
 

Jelen volt: a csatolt jelenléti ív szerint. 

 

A jelenléti ív alapján megállapítható, hogy 9 fő bizottsági tagból 6 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. 

 

 

Nagy Attila bizottsági tag köszönti a megjelenteket, majd elmondja, hogy dr. Giber Vilmos a 

Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság tanácsnoka igazolt távolléte okán személyét 

kérte fel az ülés levezetésére, valamint Czimmermanné Németh Andrea igazolt távolléte miatt 

prof. dr. Rosta Istvánt javasolja az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 

Kéri a jelenlévőket, hogy az ülés levezetéséhez kapcsolódó személyi változásokat szavazzák 

meg.  

 

A bizottság a javaslatot az alábbiak szerint támogatta:  

 

Szavazati  arány:     6  igen 

                                                       0  tartózkodás 

0  nem 

 

 

17/2022. (VI.7.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága 

a 2022. június 7-i soron következő ülés levezetésére Nagy Attila bizottsági tagot, valamint 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének prof. dr. Rosta Istvánt megválasztotta. 

 

Nagy Attila a szavazás után az ülés napirendi pontjainak elfogadását kérte.  

 

 

 



Napirendek: 

Közgyűlési napirendek: 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly   polgármester 

Közreműködik:  dr. Csillag Gábor  jegyző 

 

2. Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési év előkészítéséről 

Előterjesztő:             Szita Károly  polgármester 

Közreműködik:        dr. Gróf Regina irodavezető 

 

3. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 

megbízásról 

Előterjesztő:            Szita Károly  polgármester 

Közreműködik:       dr. Gróf Regina irodavezető 

 

 

 

Szavazati  arány:    6  igen 

0 tartózkodás 

0  nem 

 

 

 

18/2022. (VI. 7.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága  

az ülés napirendjét elfogadta.  

 

 

 

Napirendek: 

Közgyűlési napirendek: 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly   polgármester 

Közreműködik:  dr. Csillag Gábor  jegyző 

„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 

Szóbeli kiegészítés: 

Ráczné Varga Mária gazdasági igazgatóság irodavezető asszonya elmondta, hogy az 

előterjesztés gyakorlatilag a változások összefoglalását tartalmazza az elmúlt évről. Az idei 

évben is születtek döntések, amik miatt az előirányzatokat szükséges volt módosítani. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

 

 



Nagy Attila levezető elnök a határozati javaslatokat, valamint a rendelet módosítást szavazásra 

bocsátja.  

 

Határozati javaslatok: 

 

 

Szavazati  arány: 6  igen 

 0 tartózkodás 

 0 nem 

 

 

Rendelet módosítás: 

 

 

Szavazati  arány: 6 igen 

 0 tartózkodás 

0 nem 
 

 

19/2022. (VI.7.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 

előterjesztést és a határozati javaslatait, valamint a rendelet módosítását elfogadásra javasolja a 

Közgyűlésnek. 

 

2. Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési év előkészítéséről 

Előterjesztő:             Szita Károly  polgármester 

Közreműködik:        dr. Gróf Regina irodavezető 

„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 

Szóbeli kiegészítés nem volt. 

 

 

Hozzászólás: 

Nyári Lászlóné elmondta, hogy tagóvodavezetőként is érzékeli, hogy évről évre kevesebb az 

óvodába beiratkozó gyermek, tapasztalja, hogy az iskolába beiratkozók létszáma is 

kiszámíthatatlan, hiszen az új szabályozás a szülők döntésére bízza, hogy felmentést kérnek e 

az iskolakezdésre. Vannak óvodák, ahol több éve alacsonyabb létszámmal működnek 

csoportok, így azt gondolja, hogy bár szomorú a döntés, de teljesen racionális. El kell fogadni 

a döntést és bízik benne, hogy amennyiben a jövőben nő a gyermeklétszám, úgy újra nyithatnak 

a csoportok.  

 

 

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 

 



Határozati javaslatok: 

 

 

Szavazati  arány: 6  igen 

 0 tartózkodás 

 0 nem 

 

 

20/2022. (VI.7.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 

Bizottsága megtárgyalta a 2022/2023-as nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést és a 

határozati javaslatait, melyeket elfogadásra javasol a Közgyűlésnek. 

 

 

3. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 

megbízásról 

Előterjesztő:            Szita Károly  polgármester 

Közreműködik:       dr. Gróf Regina irodavezető 

„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 

Szóbeli kiegészítés nem volt. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Határozati javaslatok: 

 

 

Szavazati  arány: 6  igen 

 0 tartózkodás 

 0 nem 

 

 

 

21/2022. (VI.7.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 

Bizottsága megtárgyalta az óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 

megbízásról szóló előterjesztést és a határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 

 

 

 

Kaposvár, 2022. június 7.  
 

 

 

 

 

                 Nagy Attila                                                        prof. dr. Rosta István 

       bizottsági tag/levezető elnök                                              bizottsági tag 


