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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottsága 2014. február 27-én, a kaposvári Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli 
üléséről. 
 
A megjelent bizottsági tagok nevét, a meghívottak nevét, megjelenésük tényét a jegyzőkönyv 
1. számú mellékletét lépező jelenléti ív tartalmazza. 
 
Csutor Ferenc Tanácsnok úr megállapította, hogy a Bizottság a jelen lévő  8 fővel 
határozatképes. A meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül további 1 előterjesztés 
napirendre vételét tette fel szavazásra. 
 
41/2014. (II.27.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére a 2014. évi költségvetést érintő kérdésekről szóló előterjesztéshez 
kapcsolódó kiegészítést. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
A tárgyalásra kerülő napirendi pontok felsorolását a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező 
meghívó tartalmazza. 
 
A Bizottság határozata alapján tárgyalásra kerülő napirendek: 

 
1. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. részére kölcsön nyújtásáról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
2. Előterjesztés műfüves multifunkciós pálya építésére benyújtandó pályázatról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 
3. Kiegészítés a 2014. évi költségvetést érintő kérdésekről szóló előterjesztéshez 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  

Molnár György igazgató 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés műfüves multifunkciós pálya építésére benyújtandó pályázatról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Dér Tamás képviselő, bizottsági tag: Miért pont a Petőfi U. Óvoda lesz a helyszín? Mikor 
vált ismertté ez a pályázati lehetőség? 
Szerb György sport referens, meghívott: A pályázati kiírás a múlt hét közepén érkezett a 
Hivatalba. A hét elején kaptuk meg a szakvéleményt, hogy indokolt-e a pályázat benyújtása. 
Egyeztettünk az óvodai körrel és a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával is. A Petőfi U. 
Óvoda jelenleg is benne van az ovi foci programban. 
Dér Tamás képviselő, bizottsági tag: Sok pénzt áldozunk a focira, sokszor eredménytelenül, 
de mivel a pálya más sportokra is alkalmas lesz, ezért támogatom. 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: Remélem, hogy az elhelyezés úgy történik meg, 
hogy más óvodák is használhatják a pályát. 
 
42/2014. (II.27.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta műfüves multifunkciós pálya építésére benyújtandó pályázatról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft részére kölcsön nyújtásáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Csutor Ferenc tanácsnok, bizottsági tag: Információként annyit szeretnék elmondani, hogy 
utána érdeklődtem, és a Rákóczi az előző kölcsönt visszafizette. 
Borhi Zsombor képviselő, bizottsági tag: A tulajdonosok tesznek-e bele pénzt? 
Ráczné Varga Mária irodavezető, meghívott: Erről nincs információnk. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Az elmúlt héten volt munkaterv szerinti bizottsági 
ülés, miért most kell ezt tárgyalni? 
Ráczné Varga Mária irodavezető, meghívott: Akkor még nem ismertük ezt a kérést, a 
héten keresték meg Polgármester Urat. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Igaz-e, hogy befektető kereste meg a Klubot? 
Ráczné Varga Mária irodavezető, meghívott: Erről mi nem tudunk. 
Borhi Zsombor képviselő, bizottsági tag: Miért pont június 30. a kölcsön visszafizetésének 
határideje? Várható akkor nagyobb bevétel a Klubnál? 
Ráczné Varga Mária irodavezető, meghívott: A kérelmükben ezt a határidőt vállalták, mi 
elfogadtuk. 
Dér Tamás képviselő, bizottsági tag: Jó lenne, ha a Közgyűlés ülésén itt lenne Illés Úr is,  
hogy ezekre a kérdésekre választ adjon. 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: Az újságban olvastam, hogy 11 idegenlégióst hoztak 
a csapathoz. Mire fizetünk milliókat, ha a Bene F. Akadémiának nincs semmi szerepe a 
játékos utánpótlásban? Valamilyen elváráshoz kellene kötni a támogatásokat. 
Borhi Zsombor képviselő, bizottsági tag: Mindenképpen benn kell tartani a Rákóczit az NB 
I-ben, de szerintem is feltételeket kellene szabni. Kaposvári csapatot építsünk, ne külföldit, a 
Bene F. Akadémia legyen az alapja. 
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Csutor Ferenc tanácsnok, bizottsági tag: Labdarúgásra szükség van, de ez nemcsak sport, 
hanem üzlet is. Az NB I-re szükségünk van, van egy Akadémiánk is, a kettő egymásra van 
utalva. A nézőszám is indokolja a csapat fenntartását. Az Akadémia még csak kb. 5 éve 
működik, még idő kell az NB I-es szintű játékosok kineveléséhez. Adjuk meg a lehetőséget a 
csapatnak, kölcsönt kért, bízunk benne, hogy vissza is fizeti. 
Dér Tamás képviselő, bizottsági tag: A város már többször támogatta a Klubot, de a 
tulajdonosok soha nem tesznek bele pénzt, pedig az lenne a korrekt, hogy ők is járuljanak 
hozzá a Klub támogatásához. 
 
43/2014. (II.27.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. részére kölcsön nyújtásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Kiegészítés a 2014. évi költségvetést érintő kérdésekről szóló előterjesztéshez 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
44/2014. (II.27.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2014. évi költségvetést érintő kérdésekről szóló előterjesztéshez 
kapcsolódó kiegészítést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2014. február 27. 
 
 
 
 
 Csutor Ferenc  Dér Tamás 
 tanácsnok  bizottsági tag 


