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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2009. május 27. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 
Pult Név Voks Frakció 
1 Borhi Zsombor tanácsnok 1 - 
2 dr. Csató László tanácsnok 1 - 
3 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
4 Dér Tamás képviselő 1 - 
5 Gelencsér Ferencné képviselő 1 - 
6 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 1 - 
8 Juhász Tibor alpolgármester 1 - 
9 Kovács József tanácsnok 1 - 
10 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
11 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
12 Somogyvári Lajos képviselő 1 - 
13 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
15 Torma János tanácsnok 1 - 
16 Tóth István tanácsnok 1 - 
17 Vajda Imréné képviselő 1 - 
18 dr. Gyenesei Istvánné képviselő 1 - 
19 Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő 1 - 
20 Jurmann Béla tanácsnok 1 - 
21 Kováts Imre képviselő 1 - 
22 Paksi Lajos képviselő 1 - 
23 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
24 Svajda József képviselő 1 - 
25 Zsoldos Róbert képviselő 1 - 
26 Csizi László képviselő 1 - 
27 Pintér Lóránd képviselő 1 - 
28 Tálos Krisztián képviselő 1 - 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

Szita Károly polgármester köszöntötte Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjait 
és a Hivatal megjelent munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 28 
tagjai közül 26 jelen van, így a közgyűlés határozatképes. Elmondta, hogy három pályázat 
(TEUT, TEKI és TDM) miatt volt szükség a képviselő-testület összehívására.  
Zsoldos Róbert jegyzőkönyv-hitelesítő a Közgyűlésen nem tud jelen lenni, így Hoffmann-né 
Hetesi Noémi képviselő asszonyt javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 736   Száma: 09.05.27/0/0/A/KT 
Ideje: 2009 május 27 19:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
történő megválasztásáról az alábbiak szerint döntött: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 100.00 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 23 100.00 82.15 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
100/2009. (V. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Hoffmann-né Hetesi Noémit jegyzőkönyv-
hitelesítőnek megválasztotta. 
 
Szita Károly polgármester kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére az alapítványi 
támogatásokról szóló előterjesztést. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 737   Száma: 09.05.27/0/0/A/KT 
Ideje: 2009 május 27 19:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
101/2009. (V. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére 

− az alapítványok támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évre szóló 
közfoglalkoztatási tervének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

2. Előterjesztés a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, 
korszerűsítésének 2009. évi támogatásáról (TEUT) 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

3. Előterjesztés területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatokra 
(TEKI) benyújtandó pályázatokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

4. Előterjesztés a víziközmű felújítások és a felhalmozási kiadások költségvetési 
keretösszegei közti átcsoportosításról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 

5. Előterjesztés a „Desztináció menedzsment szervezetek kialakítása a régióban” című 
pályázat beadásához szükséges közgyűlési határozatok elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 

6. Előterjesztés az alapítványi támogatásokról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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7. Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére kölcsön nyújtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
 
 
-----1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évre szóló 

közfoglalkoztatási tervének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a közfoglalkoztatási tervet azért kell majd 
rendszeresen módosítani, hogy plusz munkaerőt tudjanak igényelni a Munkaügyi Központtól. 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 738   Száma: 09.05.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2009 május 27 19:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
102/2009. (V. 27.) önkormányzati határozat: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2009. évi 
közfoglalkoztatási tervének módosítását elfogadta.  

 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     dr.Vörös Gyula igazgató  
Határidő:               2009. május 28. 
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2.) Kaposvár Megyei Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a közcélú foglalkoztatás 
ellátásához kapcsolódó foglalkozás-egészségügyi vizsgálattal kapcsolatos kiadásokhoz 
2.000 e Ft-ot biztosít a költségvetési hiány terhére. 

 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Molnár György igazgató 
 dr.Vörös Gyula igazgató  
 költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 739   Száma: 09.05.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2009 május 27 19:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 30/2009.(V.29.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló – többször módosított  - 4/1997.(I.21.) önkormányzatai rendeletének 
módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 

-----2. Előterjesztés a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, 
korszerűsítésének 2009. évi támogatásáról (TEUT) 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a TEUT és a TEKI pályázat beadásának 
határideje 2009. június másodika, amihez közgyűlési határozat szükséges.  
 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
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-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 740   Száma: 09.05.27/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 május 27 19:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
103/2009. (V. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Dél-dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEUT támogatására pályázatot nyújt be.  
 
A pályázat célja: Út felújítása az alább felsorolt utcákban és sorrendben. 
A fejlesztés megvalósulási helye: A táblázatban felsorolt helyrajzi számú kaposvári belterületi 
közterületeken.  
A fejlesztési forrás összetételét az alábbi táblázat tartalmazza.  
 
 

A fejlesztés forrásösszetétele  
2009-ben (Ft-ban) 

S
or

sz
ám

 

A pályázat megnevezése 

Megvalós
u-lása: 
hrsz-ú 

területen 

Saját 
forrás 

hitelből 

Igényelt 
támogatás 

Összesen 

Támo
-

gatási 
arány 

1 Rákóczi tér É-i oldal 
438/2 9 624 081  9 624 081 19 248 16

2  
50 % 

2 
Honvéd u-tól Ny-ra Petőfi 
u.-i Óvodához vezető út 

4773/51 10 224 15
2  

10 224 15
2  

20 448 30
5  

50 % 

3 Magyar u. 
2248 5 707 093  5 707 093  11 414 18

5  
50 % 

4 Szegfű u. 
8629 6 505 163  6 505 163  13 010 

327 
50 % 

5 
SÁÉV telephez bevezető út 

Kanizsai u-tól kapuig 
5723/2;  
5723/3 

8 860 292 8 860 292 17 720 58
3  

50 % 

6 Kinizsi ltp. belső utak: 1-3; 746/58 8 678 982  8 678 982 17 357 96 50 % 
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1/-3; 3/B előtt 4  

7 Tókaji u. belterületi szakasz 
10636; 
19138/1; 
19112/1 

4 387 441 4 387 441 8 774 882 50 % 

 
A Közgyűlés a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. 
(III.3.) 7. számú rendeletében biztosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 
pályázat benyújtására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2009.  június 2.  
 
2./ A Közgyűlés pályázati díj fedezetéül összesen 1 349 680 Ft-ot a 2009. évi költségvetési 

rendelet felhalmozási kiadásoknál elkülönített pályázatok előkészítése, tervezési feladatok 
keret terhére biztosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2009. június 2.  
 
 
 

-----3. Előterjesztés a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati  fejlesztési 
feladatokra (TEKI) benyújtandó pályázatokról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 741   Száma: 09.05.27/3/0/A/KT 
Ideje: 2009 május 27 19:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
 
 
 



2009.06.16. 10:36:17        H:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2009-05-27.doc        8. oldal, összesen: 25 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
104/2009. (V. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Dél-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI támogatásra pályázatot nyújt be – közvilágítás 
energiatakarékos megoldása célra - közvilágítási lámpatestek korszerűsítése címmel. 
A fejlesztés megvalósulási helye: Kaposvár közigazgatási területe az alábbi 
forrásösszetétellel: 

 
Megnevezés 2009. év (adatok Ft-ban) 
Saját forrás — 
Hitel 109.731.438,-  
Támogatásból igényelt összeg 20.000.000,- 
Egyéb támogatás (nevesítve) — 
Egyéb forrás — 
Összesen: 129.731.438,- 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a saját forrás összegét 2009. évi költségvetésről 
szóló 3/2009. (III.3.) számú költségvetési rendeletében a felhalmozási kiadásokat 
tartalmazó 9. számú mellékletben jóváhagyott keret terhére biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2009. június 2. 

 
2./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Dél-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI támogatásra pályázatot nyújt be – közvilágítás 
energiatakarékos megoldása célra (hiányzó közvilágítás kiépítése, meglévő korszerűsítése)  
- Mikes Kelemen utca és a Berzsenyi Dániel Általános Iskola bejáratához közvilágítás 
tervezése és kiépítése címmel. 
A fejlesztés megvalósulási helye: Kaposvár, Mikes Kelemen utca 13763/3 Hrsz-ú szakasz, 
valamint a Berzsenyi park Berzsenyi Iskolához vezető gyalogútja (Hrsz: 4219) mellett az 
alábbi forrásösszetétellel: 

 
Megnevezés 2009. év (adatok Ft-ban) 
Saját forrás — 
Hitel 2.784.088,-  
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Támogatásból igényelt összeg 8.352.265,-  
Egyéb támogatás (nevesítve) — 
Egyéb forrás — 
Összesen: 11.136.354,-  

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a saját forrás összegét 2009. évi költségvetésről 
szóló 3/2009. (III.3.) számú költségvetési rendeletében a felhalmozási kiadásokat 
tartalmazó 9. számú mellékletben jóváhagyott keret terhére biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2009. június 2. 

 
3./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Dél-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI támogatásra pályázatot nyújt be – 
közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság és a 
bűnmegelőzés területén célra - Németh István fasor– Tallián Gyula utcai csomópont 
jelzőlámpa telepítése címmel. 
A fejlesztés megvalósulási helye: Kaposvár, Németh István fasor – Tallián Gyula utcai 
csomópont (Hrsz: 880; 769; 972) az alábbi forrásösszetétellel: 

 
Megnevezés 2009. év (adatok Ft-ban) 
Saját forrás — 
Hitel 4.644.188,- 
Támogatásból igényelt összeg 13.932.563,- 
Egyéb támogatás (nevesítve) — 
Egyéb forrás — 
Összesen: 18.576.750,- 

 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a saját forrás összegét 2009. évi költségvetésről 
szóló 3/2009. (III.3.) számú költségvetési rendeletében a felhalmozási kiadásokat 
tartalmazó 9. számú mellékletben jóváhagyott keret terhére biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2009. június 2. 

 
4./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Dél-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI támogatásra pályázatot nyújt be – 
településfejlesztéssel összefüggő fejlesztési célok, amelyek igazolható módon európai 
uniós forrásból támogatásban nem részesülhetnek célra – Kaposvár VII/3 és VI/4 jelű 
kutak melléfúrásos felújítása címmel. 
A fejlesztés megvalósulási helye: Kaposvár, (Hrsz: 0112/2) és Kaposhomok (Hrsz: 019/2) 
az alábbi forrásösszetétellel: 
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Megnevezés 2009. év (adatok Ft-ban) 
Saját forrás — 
Hitel 12.000.000,- 
Támogatásból igényelt összeg 20.000.000,- 
Egyéb támogatás (nevesítve) — 
Egyéb forrás — 
Összesen nettó: 32.000.000,- 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a saját forrás összegét 2009. évi költségvetésről 
szóló 3/2009. (III.3.) számú költségvetési rendeletében a víziközmű felújításokat 
tartalmazó 8. számú mellékletben jóváhagyott keret terhére biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2009. június 2. 

 
5./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Dél-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI támogatásra pályázatot nyújt be – 
településfejlesztéssel összefüggő fejlesztési célok, amelyek igazolható módon európai 
uniós forrásból támogatásban nem részesülhetnek célra - Toponár, gyógyszertár előtti tér 
átalakítása címmel. 
A fejlesztés megvalósulási helye: Kaposvár, (Hrsz: 13230; 13661; 13662; 13213; 13639) 
az alábbi forrásösszetétellel: 

 
Megnevezés 2009. év (adatok Ft-ban) 
Saját forrás  
Hitel 11.200.000,- 
Támogatásból igényelt összeg 20.000.000,- 
Egyéb támogatás (nevesítve)  
Egyéb forrás  
Összesen: 31.200.000,- 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a saját forrás összegét 2009. évi költségvetésről 
szóló 3/2009. (III.3.) számú költségvetési rendeletében a 10. számú mellékletében a 
céltartalékok között a „Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának 
kiadásaihoz” elkülönített keret terhére biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2009. június 2. 

 
6./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Dél-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI támogatásra pályázatot nyújt be – 
településfejlesztéssel összefüggő fejlesztési célok, amelyek igazolható módon európai 
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uniós forrásból támogatásban nem részesülhetnek célra - Temetői útépítés – aszfaltozás 
(Keleti és Nyugati temetőben) címmel. 
A fejlesztés megvalósulási helye: Kaposvár, (Hrsz: 5982; 3593/1; /2) az alábbi 
forrásösszetétellel: 

 
Megnevezés 2009. év (adatok Ft-ban) 
Saját forrás — 
Hitel 7.787.784,- 
Támogatásból igényelt összeg 20.000.000,- 
Egyéb támogatás (nevesítve) — 
Egyéb forrás — 
Összesen: 27.787.784,- 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a saját forrás összegét 2009. évi költségvetésről 
szóló 3/2009. (III.3.) számú költségvetési rendeletében a felhalmozási kiadásokat 
tartalmazó 9. számú mellékletben jóváhagyott keret és a 10. számú mellékletében a 
céltartalékok között a „Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának 
kiadásaihoz” elkülönített keretben terhére biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2009. június 2. 

 
7./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Dél-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI támogatásra pályázatot nyújt be – 
településfejlesztéssel összefüggő fejlesztési célok, amelyek igazolható módon európai 
uniós forrásból támogatásban nem részesülhetnek célra - Kinizsi ltp. 7. 45 db bérlakás 
építése címmel. 
A fejlesztés megvalósulási helye: Kaposvár, (Hrsz: 5735/11) az alábbi forrásösszetétellel: 

 
Megnevezés 2009. év (adatok Ft-ban) 
Saját forrás — 
Hitel 554.100.000,- 
Támogatásból igényelt összeg 20.000.000,- 
Egyéb támogatás (nevesítve) — 
Egyéb forrás — 
Összesen nettó: 574.100.000,-  

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a saját forrás összegét 2009. évi költségvetésről 
szóló 3/2009. (III.3.) számú költségvetési rendeletében a felhalmozási kiadásokat 
tartalmazó 9. számú mellékletben jóváhagyott keret terhére biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2009. június 2. 
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8./ A Közgyűlés pályázati díjak fedezetéül összesen 3 057 121 Ft-ot a 2009 évi költségvetési 
rendelet felhalmozási kiadásoknál elkülönített pályázatok előkészítése, tervezési feladatok 
keret terhére biztosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2009. június 2. 

 
 

-----4. Előterjesztés a víziközmű felújítások és a felhalmozási kiadások költségvetési 
keretösszegei közti átcsoportosításról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el. ----- 
 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 742   Száma: 09.05.27/4/0/A/KT 
Ideje: 2009 május 27 19:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
105/2009. (V. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a víziközmű felújítások és felhalmozások 
költségvetési keretösszegei közti átcsoportosításokról szóló előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozta: 
 



2009.06.16. 10:36:17        H:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2009-05-27.doc        13. oldal, összesen: 25 

 

A Közgyűlés a 2009. évi költségvetés felhalmozási kiadásai közt a vízgazdálkodás fejezetben 
szereplő selejtezett kutak eltömedékelésére rendelkezésre álló 6.000,- eFt-os előirányzatot 
11.300,- eFt-tal, 17.300,- eFt-ra növeli, a víziközmű felújítások új induló versenyeztetett 
feladatok idegen kivitelezésben költségvetési fejezet 170.000,- eFt-os keretösszegéből 
11.300,- eFt egyidejű átcsoportosításával. 
 
Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
   Bajzik Imre műszaki igazgató 
Határidő:  2009. június 10.  
 
 
 

-----5. Előterjesztés a „Desztináció menedzsment szervezetek kialakítása a régióban” 
című pályázat beadásához szükséges közgyűlési határozatok elfogadásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 743   Száma: 09.05.27/5/0/A/KT 
Ideje: 2009 május 27 19:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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106/2009. (V. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „TDM szervezet kialakítása 
Kaposváron” elnevezésű pályázat beadásához szükséges közgyűlési határozatok elfogadásáról 
szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Kaposvárt és a Zselic településeit érintő Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Szervezet (megalakítandó Egyesület) alapító tagja lesz, annak alapszabályát 
elfogadja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a „Desztináció 
menedzsment szervezetek kialakítása a régióban” című, DDOP-2008-2.1.3B kódszámú 
pályázatból támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt 
fizikai befejezését követő 5 évig az adott régióban fenntartja és üzemelteti. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
 Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a DDOP-2008-
2-1-3B kódszámú, „Desztináció menedzsment szervezetek kialakítása a régióban” című 
pályázati felhívásra Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint vezető partner - 
által benyújtandó „TDM szervezet kialakítása Kaposváron” elnevezésű pályázat 
megvalósításához szükséges 7.410.000 Ft saját erőt biztosítja oly módon, hogy a pályázat 
önerejének 2009. évi ütemét a költségvetési rendelet céltartalékában az önkormányzati 
pályázatok önerejére elkülönített keret terhére finanszírozza és egyúttal, s kötelezettséget 
vállal arra, hogy 2010. évi költségvetési rendeletébe az önerő a 2010. évi ütemét beállítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 

 Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal (kötelezettségvállalás) 
 2009. december 31. 
 2010. február 28. 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 80/2008 (XII. 
15.) számú önkormányzati idegenforgalmi adóról szóló rendeletben meghatározott 
Idegenforgalmi Adó kivetését, szabályozását a projekt megvalósítása és fenntartási ideje alatt 
fenntartja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Farkas Edit aljegyző 

 Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  azonnal (kötelezettség vállalás) 
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 2015. december 31. 
 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a TDM 
szervezettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodást – a pályázat benyújtásához a 
nyilatkozatot – aláírja, valamint a Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az 
Együttműködési Megállapodás pályázati dokumentációban meghatározott kötelező elemeit 
teljesíti.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 

 Tapsonyi Tünde pályázati referens 
Határidő:  2009. május 31. 
 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy csak egy helyi 
TDM szervezetnek lesz teljes jogú tagja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az alábbi önkormányzati 
intézmények turisztikai célú egyesület alapításában részt vegyenek és a meghatározott 
mértékű egyesületi tagdíjat vállalják: 
 

- Együd Árpád Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény (50 000,- Ft/év); 

- Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő (200 000,- Ft/év); 
- Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola (Fogadó a Bárányhoz 

Szálloda és Étterem) (100 000,- Ft/év). 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyesület 
kiszámítható működésének biztosítása érdekében a projekt megvalósítás időtartamára és a 
projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül a TDM munkaszervezet – a Tourinform Iroda 
működési költségeit is tartalmazó- működtetési költségei kötelezően előírt minimális éves 
szakmai és működési forrásainak legalább 65%-át biztosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 

 Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal (kötelezettség vállalás) 
 2015. december 31. 
 
9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy amennyiben a TDM megszűnik 
vagy működtetése ellehetetlenül, akkor mint helyi önkormányzat biztosítja és működteti a 
turisztikai információszolgáltatást a korábbi feltételeknek megfelelően (Tourinform Iroda).  
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
 Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
10.) A pályázat elnyerését követően a támogatási szerződés jogosultja az Egyesület, ezért 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat, mint 
vezető partner a pályázati jogokat átruházza az Egyesületre. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 

 Tapsonyi Tünde pályázati referens 
Határidő:  azonnal 
 
11.) A Tourinform Iroda működtetésének feltételeiről az Egyesület megalakulását követően a 
Közgyűlés külön dönt. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  Egyesület megalakulását követő 60 nap 
 
 
 

-----6. Előterjesztés az alapítványok támogatásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 745   Száma: 09.05.27/7/0/A/KT 
Ideje: 2009 május 27 19:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 96.15 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.85 3.57 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
107/2009. (V. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
Megye-Város Közös Alapból 

- Turulháza Alapítvány részére (Trianoni emléknap megszervezéséhez)  
 200.000 Ft 

Gelencsér Ferencné képviselő egyéni képviselői keretéből 
- „Tüskevárért 2007.” Alapítvány részére 74.000 Ft 

 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2009. június 30. 
 
 
 

-----7. Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére kölcsön nyújtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester elmondta, a Sportbizottság úgy határozott, hogy a Kaposvári 
Kosárlabda Klub részére nyújtandó 30 millió forintos kölcsön biztosítását a következő 
közgyűlésig napolják el, a jelenlegi tulajdonos váltás miatt. A kölcsön visszafizetésének a 
garanciáját csak a megújult klubban látják. Elmondta, hogy a Kosárlabda Klub anyagi 
nehézségekkel küzd már másfél éve és már korábban is fordultak hozzá kölcsönért, akkor 20 
millió forintot adtak, aminek június 30-a a visszafizetési határideje. Kérte, hogy az utóbbi  
kölcsön visszafizetésének a határidejét december 31-re módosítsák. A mostani 30 millió forint 
kérelmét támogatta, de feltételekkel. Üljön össze a taggyűlés, a klub tulajdonosai a 
könyvvizsgálóval és a felügyelő bizottsággal, és a közgyűlés döntését követően hatalmazzák 
fel a kölcsön folyósítására abban az esetben, ha tájékoztatják arról, hogy mire fordítják a 
kölcsönt. A Sportbizottság véleményét nem támogatta.  
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-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő a tulajdonosváltásról akart bővebben hallani. A Sportbizottság 
javaslatának ötletgazdájától kérdezte, hogy egy hónap múlva kinek adnának támogatást?  
 
Paksi Lajos képviselő megkérdezte, hogy milyen feltételek állnak rendelkezésre a klub 
részéről a kölcsönt visszafizetésére?  
 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy milyen jelenleg a gazdasági helyzet a klubnál? 
Mi fog történni akkor, ha a kölcsön visszafizetése határidőre nem történik meg? Ki fog helyt 
állni és milyen körülmények között?  
 
Jurmann Béla tanácsnok elmondta, hogy a Sportbizottság döntését a Pénzügyi Bizottságon 
is támogatták.  
 
Csizi László képviselő megkérdezte, abban az esetben, ha nem tudják visszafizetni a kölcsönt 
az év végéig és előállna egy újabb támogatási igény, akkor mekkora az az összeg, amit az 
önkormányzat támogatásként el tud képzelni? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a júniusi közgyűlésen fogják tárgyalni a négy 
kiemelt sportegyesület 2009-2010. évi támogatását és a 2008-2009. évi beszámolóját 
(kosárlabda, röplabda, futball és a női röplabda klub). Ezek közül kettő egyesület 
beszámolóját és a támogatási kérelmét vissza fogják küldeni, mert nem látnak garanciát arra, 
hogy vissza tudják fizetni. A két klubnál akkora a hiány a bevétel és a klubok tervezett 
költségvetése között, hogy ez számukra nem elegendő. A Kosárlabda Klub azért fordult 
hozzájuk kölcsönért, mert ha több fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, akkor 
előfordulhat, hogy a következő idényben nem tud elindulni. Hangsúlyozta, hogy a klub nem 
az övék, csak a kosárlabdáért érzett felelősségük hozhatja meg azt a döntést. Kérte, hogy 
segítsenek a kölcsönnel azzal, hogy a könyvvizsgáló, a felügyelő bizottság hozzon döntést 
arról, hogy mire fordítják a pénzt. Jelenleg nem lát garanciát arra, hogy vissza tudják 
december 31-ig fizetni a kölcsönt, ezért is adják vissza a beszámolójukat. Remélte, hogy a 
júniusi közgyűlésen már látni fog garanciákat. Azért nem támogatta a Sportbizottság döntését, 
mert vége van a bajnokságnak és a játékosok felé is tartozások állnak fel, amit ki kell fizetni. 
Felkérte a Sportbizottság tagjait, hogy magyarázzák el a javaslatuk okait.  
 
Csutor Ferenc tanácsnok felkérte a képviselő társát, hogy ossza meg a képviselő-testülettel 
az indokokat. Úgy gondolta, hogy az információi jogosak és hathatósak, amit a könyvvizsgáló 
is alátámasztott. Támogatta a Sportbizottság javaslatát.  
 
Dér Tamás képviselő elmondta, hogy 25 éve dolgozik a sportkörökben, ezáltal van hitele. 
Nem azt kérdőjelezi meg, hogy a játékosoknak jár-e a pénz vagy sem. A jelenlegi klub 
tulajdonosok „tüzet oltanak”. Azt gondolta, hogy a jelenlegi tulajdonosi szerkezet nem 
alkalmas a válság kezelésére, mert ellenérdekelt. Nem a 30 milliót kérdőjelezi meg, mert 
nagyon kell a klubnak a pénzt. Az induláshoz ennek a pénznek nincs köze. A szövetségnek 
még van egy hónapja, hogy beadja az indulási papírokat. Két hetet elegendőnek tart arra, hogy 
az újabb közgyűlés tisztázza  a klub a pénzbeli dolgait, amit a Város és az APEH felé kell 
megtennie. Azok a tulajdonosok számoljanak el a létrehozott hatalmas hiánnyal, akik okozták 
és vonuljanak háttérbe. Most esély kaptak, hogy rendet rakjanak a kosárlabdában.  
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-----Hozzászólások----- 

 
Kováts Imre képviselő Ügyrendi zárt ülést kért, mert személyiségi jogokat sértő érveket 
vethet fel.  
 
Szita Károly polgármester megkérdezte dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyzőt, hogy ebben az 
esetben mi a teendő?  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes  főjegyző válaszában elmondta, hogy a közgyűlés akkor dönthet 
zárt ülésről, ha üzleti érdeket sértene a nyilvános tárgyalás. Személyi kérdésben csak a 
választás kapcsán dönthet a közgyűlés arról, hogy zárt ülést rendel el.  
 
Szita Károly polgármester feltette szavazásra a zárt ülés elrendelését.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 744   Száma: 09.05.27/6/0/A/KT 
Ideje: 2009 május 27 19:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a zárt ülés elrendeléséről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 61.54 57.14 
Nem 6 23.08 21.43 
Tartózkodik 4 15.38 14.29 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
108/2009. (V. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 
részére kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést üzleti érdekek sérelme miatt zárt ülésen 
tárgyalja 
 
A napirend folytatása a nyílt ülés elrendelését követően.  
 
 
Szita Károly polgármester nyílt ülést rendelt el, mert véleménye szerint semmi nem 
indokolta a zárt ülést.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 747   Száma: 09.05.27/7/0/A/KT 
Ideje: 2009 május 27 19:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a nyílt ülés elrendeléséről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
110/2009. (V. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 
részére kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést nyílt ülésen tárgyalja. 
 
 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Kaposvári Kosárlabda Kft. tulajdonosai és 
ügyvezetője azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy 30 millió forintos kölcsönnel segítsék a 
Klubot. Javasolta, hogy a kölcsönt december 31-i visszafizetési határidővel folyósítsa az 
önkormányzat azzal a feltétellel, hogy kér egy taggyűlési határozatot, melyen vegyen részt a 
könyvvizsgáló, a felügyelő bizottság és nyújtsa be, hogy a 30 millió forintot mire kívánják 
fordítani. Az, hogy a Kaposvári Kosárlabda Klubnál kik a tulajdonosok, az a tulajdonosoknak 
a dolga. A város nem kíván tulajdonos lenni. A tulajdonosok felelőssége, hogy milyen 
döntéseket hoznak a Klub működtetésével kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy az 
önkormányzat a támogatásról dönt. Javasolta, hogy a 30 millió forintos kölcsöntámogatást 
feltételekkel adják a klubnak.  
 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy nem kaptak tájékoztatást a Kft helyzetéről, vagyis a 
kölcsön visszafizetése problémás is lehet. Felmerült-e a kölcsön nyújtásakor, hogy 
tulajdonosok, a tagi betéteken túl a kölcsönösszeg vonatkozásában személyes garanciát 
vállalnak?  
 
Dér Tamás képviselő elmondta, hogy ezzel a tulajdonosi körrel nem látja a visszafizetés 
garanciáját, de a kikötésekkel igen.  
 
Csizi László képviselő elmondta, nem kapott választ további kölcsönök esetében mekkora az 
az összeg, amit folyósítani tudnának, illetve ez lenne-e az utolsó kölcsön? 
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Kováts Imre képviselő Dér Tamás képviselőtől megkérdezte, hogy milyen valótlan tényt 
közölt, amivel nem ért egyet? 
 
Dér Tamás képviselő a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a tulajdonosnak az ügyvezetőre, 
napi dolgaiban nincsen ráhatása, viszont bármikor visszahívhatják, elszámoltathatják.  
 
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy fél év volt arra, hogy elszámoltassák a régi 
ügyvezetőt. 
 
Szita Károly polgármester összefoglalta, hogy a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek 
jelentős adósságállománya van és 30 millió forint kölcsönt folyósítsanak számára december 
31-i visszafizetéssel egy feltétellel, mielőtt a pénzt utalnák, a taggyűlés, könyvvizsgáló 
jelenlétében hozzon egy záradékkal ellátott döntést és határozza meg a felügyelő bizottság 
jelenlétében, hogy a 30 millió forintot mire kívánják fordítani. Ameddig ezt a taggyűlési 
határozatot nem kapja meg, nem folyósítják a pénzt, erről szól az első határozat. Kiegészítve a 
határozati javaslatot azzal, hogy a feltételek között szerepeltesse a Kft. tulajdonosai a tagi 
törzsbetéteken túl pénzügyi felelősséget is vállaljanak. A harmadik határozati javaslat pedig a 
Sportbizottságé, mely szerint a következő közgyűlésen döntenek a kölcsön folyósításáról. 
 
Kováts Imre képviselő javasolta a határozati javaslat kiegészítést azzal, hogy csak abban az 
esetben kapják meg a kölcsönt, ha a volt ügyvezető büntetőjogi felelőssége tudatában 
nyilatkozik arról, hogy a mérleg zárásakor más követelés nem állt fenn a Kft-vel szemben.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy ezzel az egy mondattal a határozati javaslatát 
még kiegészíti.  
 
Kováts Imre képviselő szerint olyan feltételt kellene támasztani, hogy pénzügyi garanciákat 
vállaljanak.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az első határozati javaslat a Sportbizottságon 
elhangzott. A másik Pintér Lóránd képviselő úré, hogy a Kft tulajdonosok törzsbetéteken túl 
személyes garanciát vállaljanak a kölcsön visszafizetésére. A harmadik határozati javaslat, 
hogy adják a kölcsönt feltételekkel, a feltétel a könyvvizsgálói ellenjegyzés, a tulajdonosok 
határozata, taggyűlése. Elmondta, hogy a tulajdonosoktól várja a határozatot, nem az 
ügyvezetéstől.  
 
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy a Kft. alapszabálya törvényen alapul, és Kovács 
László azért nem kérdezte meg a tulajdonosokat, mert erre nem kényszeríttette semmi.  
 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok véleménye szerint olyan dologba mentek bele, amiről egy mezei 
képviselőnek nincs tudomása. Olyan esetben, ha van egy tulajdonos a korábbi ügyvezető, 
akinek a felelőssége lényegesen nagyobb, mint a tulajdoni hányada és nem tudja de, ha lenne 
olyan aki csak a nevét adta a Kft-hez, attól nem várható el, hogy anyagi felelősséget vállaljon 
a Kft tartozásaiért. Egy feltételt tűzhetnek ki, hogy Kovács László nyilatkozzon és számoljon 
el, ebben az esetben megkapják az összeget. Véleménye szerint egy rendkívüli bizottságot 
kellene összehívni, mert több információjuk nincs.  
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Kováts Imre képviselő elmondta, hogy a jelenlegi ügyvezető 2008. dec. 31-től 2009. május 
31-ig nyilatkozom, mert akkor egyértelművé válik, hogy kitől kért, mit kapott és mire költötte 
el.  
 
Szita Károly polgármester  összefoglalta a javaslatot, Kaposvár Megyei Jogú Város 
képviselő-testülete 2009. december 31-ig 30 millió forint támogatást nyújt a klubnak az alábbi 
feltételekkel: taggyűlés üljön össze a könyvvizsgáló jelenlétében és a könyvvizsgáló 
záradékával ellátott döntést hozzon a felügyelő bizottság részvételével, amely pontosan 
kimutatja, hogy ezt a 30 millió forintot a Kft. mire kívánja fordítani. A másik feltétel, hogy 
tájékoztatást kér írásban arról, hogy a klub adósságállománya 2008. december 31-ig mennyi 
volt és jelenleg mennyi.  
 
Tálos Krisztián képviselő megkérdezte, hogy az elmúlt év gyakorlatának megfelelően van-e 
arra mód és lehetőség, hogy a Kosárlabda Klub által benyújtott 30 millió forintos 
felhasználási keret ne a Kosárlabda Klubnak kerüljön átutalásra, hanem a kedvezményezettek 
részére? 
 
Szita Károly polgármester hangsúlyozta, hogy csak akkor utalják át a kölcsönt, ha 
megkapja, hogy a klub a kölcsönt mire fogja fordítani. Amennyiben valamivel nem ért egyet, 
akkor ismét a képviselő-testület döntését fogja kérni.  
 
Kováts Imre képviselő tudja, hogy előkerültek olyan szerződések, amelyek nincsenek 
jelenleg az ügyvezető birtokában. A hármas javaslatot azzal kérte kiegészíteni, hogy az összes 
szerződések átadásra kerüljenek a jelenlegi ügyvezető részére, ugyanis vannak jelentős 
összegű szerződések, amelyek visszatartásra kerültek, bizonyos követelésekkel szemben.  
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 748   Száma: 09.05.27/7/0/A/KT 
Ideje: 2009 május 27 20:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Sportbizottság határozatáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 26.92 25.00 
Nem 4 15.38 14.29 
Tartózkodik 15 57.70 53.57 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 



2009.06.16. 10:36:17        H:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2009-05-27.doc        23. oldal, összesen: 25 

 

Szita Károly polgármester elmondta, hogy a javaslatát kiegészíti azzal, hogy a Kft. 
tulajdonosai a tagi betéteken túlmenően vállalnak a kölcsön visszafizetésére a személyes 
garanciát.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 749   Száma: 09.05.27/7/0/A/KT 
Ideje: 2009 május 27 20:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Lóránd képviselő javaslatainak elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 34.61 32.15 
Nem 8 30.77 28.57 
Tartózkodik 9 34.62 32.14 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a harmadik határozati javaslat azt tartalmazza, 
hogy a képviselő-testülete feltételekkel és a feltételek teljesítése esetén 30 millió forintos 
kölcsönt nyújt a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére 2009. december 31-i visszafizetéssel. 
Feltételek: taggyűlés és könyvvizsgálóval felügyelő bizottsággal együtt könyvvizsgálói 
záradékkal határozza meg a határozatát, hogy mire kívánja fordítani a kölcsönt és jutassa el a 
Polgármesteri Hivatalba. A korábbi ügyvezető és a jelenlegi ügyvezető nyilatkozzon arról, 
hogy december 31-ig és jelenlegi napig milyen tartozásai, kötelezettségei vannak a 
Kosárlabda Klubnak külső személyek felé és nyilatkozzon arról, hogy az általa leadottak 
alapján semmiféle egyéb tartozása, követelése nincs a klub részéről. Továbbá kapjon a 
képviselő-testület megnyugtató választ a következő bajnoki év tekintetében arra, hogy a 
követelések és a tartozások a teljes szerződéses állománya átadásra került a jelenlegi 
ügyvezetés részére.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 750   Száma: 09.05.27/7/0/A/KT 
Ideje: 2009 május 27 20:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 57.70 53.57 
Nem 4 15.38 14.29 
Tartózkodik 7 26.92 25.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
111/2009. (V. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 
részére kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári 
Kosárlabda Klub Kft. részére a 2009/2010-es bajnoki évadra történő nevezés pénzügyi 
feltételeinek biztosítása érdekében 30.000 e  Ft kölcsönt nyújt 2009. december 31-ei 
visszafizetési határidővel az alábbi feltételekkel: 
 a.)  Tulajdonosi taggyűlés kiegészülve a könyvvizsgálóval, felügyelő bizottsággal hozzon 
könyvvizsgálói záradékkal határozatot arról, hogy a kölcsön összegét mire kívánja fordítani. 
A határozatot továbbítsa az Önkormányzat részére.  
 b.) A Kft. korábbi ügyvezetője, illetve jelenlegi ügyvezetője nyilatkozzon arról, hogy 2008 
december 31-ig, illetve a kölcsön folyósításának az időpontjáig mennyi a klub fennálló 
tartozása, a Klubnak milyen pénzügyi kötelezettségei állnak fenn.  
c.) A Klub korábbi ügyvezetője nyilatkozzon arról, hogy a Klub teljes szerződéses állományát 
átadta a Klub jelenlegi ügyvezetése részére és az általa leadottakon túl semmiféle tartozása, 
illetve követelése nincs a Klubnak.   
 
Felelős:                     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:        Molnár György igazgató 
Határidő:                  2009. június 15. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kft. részére 
korábban nyújtott 20.000 e Ft összegű kölcsön visszafizetési határidejét 2009. december 31-re 
módosítja. 
 
Felelős:                     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:        Molnár György igazgató 
Határidő:                  2009. május 31. 
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

 
K. m. f. 

 
 
 
 
 
 

 
 Szita Károly dr. Kéki Zoltán 
   polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
                         Borhi Zsombor                                                  Hoffmann-né Hetesi Noémi 
                            tanácsnok képviselő 
 
 
 
 


