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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai 

Bizottsága  2009. február 26-án Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalban megtartott 

rendkívüli üléséről.  

 

Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 

Pintér Attila tanácsnok köszöntötte a megjelenteket.  

Megállapította, hogy a telefonon összehívott rendkívüli ülésen 9 fő bizottsági tag jelen van, a 

bizottsági ülés határozatképes. Megkérdezte a Bizottság tagjait, a „PRAKTIKUM” Kft. támogatási 

kérelméről szóló, az ülésen kiosztott előterjesztés tárgyalását jóváhagyja-e, ill. van-e más napirend 

tárgyalására javaslat?  

Az előterjesztés a Bizottság átruházott hatáskörébe tartozik. 

Egyéb napirend tárgyalására a Bizottság tagjai nem tettek javaslatot. 

 

Szavazati arány a napirend tárgyalására: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
dr. Szép Tamás képviselő megérkezett, a bizottság jelenlévő tagjainak száma 10 fő. 

 

Kovács József képviselő megkérdezte, mi a kölcsön fedezete? 

 

Gelencsér Ildikó főmunkatárs válaszában elmondta, hogy az elmúlt évben vásárolt és felújított 

Pécsi u-i ingatlan, melyre a kölcsön és járulékai erejéig jelzálogjog, annak biztosítására 

elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban más kérdés nem hangzott el. 

 

Szavazati arány határozati javaslatra: 10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 

 

5/2009. (II.26.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága úgy 

határozott, hogy a „PRAKTIKUM” Nonprofit Közhasznú Rehabilitációs Kereskedelmi, 

Szolgáltató és Ipari Kft. (Kaposvár, Kanizsai u. 25., képviseli: Gyürecs András ügyvezető) részére 

megváltozott munkaképességű munkavállalók továbbfoglalkoztatására 10.200.000,- Ft 

visszatérítendő, kamatmentes támogatást nyújt a Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési 

Támogatási Keret 2009. évi előirányzata terhére. 

A támogatást egy év türelmi időt követően 2010. március 1. napjától 10 hónap alatt, havi egyenlő 

részletekben kell visszafizetni. A támogatási összeg erejéig a kaposvári ingatlan-nyilvántartásban 

3587/18 hrsz. alatt felvett ingatlanra jelzálogjogot, ill. annak biztosítására elidegenítési és terhelési 

tilalmat kell bejegyeztetni. 
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Támogatottnak vállalnia kell, hogy a kölcsön futamideje alatt a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai létszáma a 2008. évi létszámhoz 

viszonyítva 20 %-nál nagyobb mértékben nem csökken. 

    

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

   Molnár György igazgató 

Határidő:  2009. március 15. (támogatási szerződés megkötésére) 

 
 

Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 

 

Kaposvár, 2009. február 26. 
 
 
 
 
 
                            Gelencsér Ildikó                                                  Pintér Attila 
                                      titkár                                                              tanácsnok 


