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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. augusztus 09. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Síposs 
Géza termében tartott rendkívüli 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 pontot. 
 

 
Giber Vilmos tanácsnok úr a rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadását kérte. 
 
Napirendek: 

Közgyűlési napirendek: 

 

1. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 

pályázati kiírásról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Gróf Regina irodavezető 

 
 
Szavazati  arány:    8  igen 

0 tartózkodás 
0  nem 

 
 

25/2022. (VIII.9.) 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 óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 

pályázati kiírásról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Gróf Regina irodavezető 

„Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza” 

 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.  
 
Szóbeli kiegészítés nem volt. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Határozati javaslatok:  

Szavazati  arány:                                8 igen 
0 tartózkodás 
0  nem 

 

 

 

26/2022. (VIII.9.) Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta az óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 
pályázati kiírásról szóló előterjesztést és a határozati javaslatát elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek. 
 
 
Több kérdés és egyéb hozzászólás nem lévén, Tanácsnok Úr mindenkinek jó pihenést kíván a 
nyárra, az ülést berekeszti.  
 
 
 
 
Kaposvár, 2022. augusztus 09.  
 
 
 
 
 
 
 
 
            Dr. Giber Vilmos                                             Czimmermanné Németh Andrea 
                   tanácsnok                                                                bizottsági tag 

 


