
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2014. december 10. napján a Kaposvári Polgármesteri 
Hivatal I. emelet T/103. számú tárgyalójában megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Megjelentek: 
A megjelent bizottsági tagok és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként 

csatolt jelenléti ív tartalmazza. 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent bizottsági tagokat és a 
hivatal munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 7 tagja közül az ülés  
kezdetekor 7 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes. Kérte a rendkívüli ülés  
napirendjének elfogadását. 
 
A bizottság az ülés meghívóban jelzett napirendjét a egyhangúan, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot hozva: 
 
120/2014. (XII. 10) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága a 
rendkívüli ülés meghívóban jelzett napirendjét elfogadta. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
Napirend: 
 
Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. jövőbeni támogatása tárgyában 
kötendő megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  

 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Pintér Attila bizottsági tag megkérdezte, hogy az együttműködési megállapodás és a 
szerződés között van –e különbség, egyszer az egyik fogalmat használja az anyag, egyszer 
a másikat. Mennyi a Rákóczi adóssága jelenleg? Mit vár a város ettől a megállapodástól? 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok a megállapodás 3-4.) pontjait idézte, úgy vélte, hogy a 75 
milliós tartozást a futball oltárán hozott áldozatnak kell tekinteni. A szerződés és a 
megállapodás azonos fogalmak. 
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Dér Tamás alpolgármester elmondta, hogy a Rákóczi 1923-ban alakult, a város egyik 
legfontosabb egyesülete. Sok dicsőséget szerzett, az elmúlt 10 évben erején felül is bent  
maradt az NB I-ben. Legnagyobb támogatója eddig is a város volt. Érkezett egy befektető, 
amelyik az adósságok kifizetését vállalta, egy részét meghatározott határidőig, 2014. 
december 31-ig, egy részét pedig a hitelezőkkel történő tárgyalásokat követően 
átütemezve a velük való megállapodásnak megfelelően. A Rákóczi adóssága 280 millió Ft  
körüli. Kérte a bizottságot az előterjesztés határozati javaslatának támogatására. 
 
Molnár György igazgató pontosította az elhangzottakat azzal, hogy a tegnap este 
kialakult megegyezés szerint 2015. január 15-ig rendezi az adósságok egy részét a 
befektető, nem pedig 2014. december 31-ig. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy a befektetőt leellenőrizte –e valaki, mit  
lehet róla tudni és marad –e változatlan a Rákóczi támogatása a jövőben? 
 
Molnár György igazgató elmondta, hogy a támogatás 70 millió Ft körüli összeg, 
tartalmazza a megállapodás is, hogy a Rákóczi támogatása változatlan marad. 
 
Dér Tamás alpolgármester elmondta, hogy számára a Puebla ismeretlen cég volt, de 
megpróbált információkat gyűjteni. Sólyom Sándor neve több futball klubhoz is köthető. 
Úgy vélte, hogy a szerződés kellő biztosítékot tartalmaz a teljesítés érdekében. A 
könyvelőt és a könyvvizsgálót az önkormányzat fogja jelölni. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
121/2014. (XII. 10) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. jövőbeni támogatása tárgyában 
kötendő megállapodásról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását  
támogatta. 

 
 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke áldott, békés Karácsonyt kívánt a 
bizottság tagjainak és a Hivatal munkatársainak és a rendkívüli ülést bezárta. 

 
K. m. f. 

 
  
 
 dr. Szép Tamás Pintér Attila 
 tanácsnok bizottsági tag 


