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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 
Pult Név Voks Frakció 
  1 Borhi Zsombor tanácsnok 1 - 
  2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
  3 dr. Csató László tanácsnok 1 - 
  4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
  5 Dér Tamás tanácsnok 1 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 
  6 Gelencsér Ferencné képviselő 1 - 
15 dr. Giber Vilmos képviselő 1 - 
  7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 1 - 
18 Karsai Józsefné képviselő 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 dr. Lamperth Mónika képviselő 0 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 0 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 
 
 



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

 

Szita Károly polgármester: Köszöntötte Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
tagjait, a Hivatal megjelent munkatársait. Megállapította, hogy a testület 16 tagja jelen van, 
így az ülés határozatképes.  
 
Kérte, vegyék fel napirendek közé:  
− a volt MÁV Internátus tornatermének a Ring Sport Club használatába adásáról, 
− a Magyar Cukor Zrt. által az önkormányzat részére történő pénzeszköz átadásról, illetve 

a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. részére nyújtandó többlettámogatásról és  
− nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról szóló előterjesztést. 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
151/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
− a volt MÁV Internátus tornatermének a Ring Sport Club használatába adásáról, 
− a Magyar Cukor Zrt. által az önkormányzat részére történő pénzeszköz átadásról, illetve 

a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. részére nyújtandó többlettámogatásról és  
− nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról szóló előterjesztést. 
 
 
1.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepcióját és 

integrált településfejlesztési stratégiáját megalapozó vizsgálat megállapításainak és 
előzetes célrendszerének elfogadásáról 

 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:    L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 



2.) Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére kölcsön nyújtásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
3.) Előterjesztés a volt MÁV Internátus tornatermének a Ring Sport Club használatába 

adásáról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
4.) Előterjesztés a Magyar Cukor Zrt. által az önkormányzat részére történő pénzeszköz 

átadásról, illetve a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. részére nyújtandó 
többlettámogatásról 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
5.) Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
 
 

-----1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepcióját és 
integrált településfejlesztési stratégiáját megalapozó vizsgálat megállapításainak és 

előzetes célrendszerének elfogadásáról----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester: A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést. A bizottsági 
véleményeket támogatja. A javaslat egy pontjánál kérte a tájékoztatást a proaktív innovációs 
és oktatási politika kialakításának jelentésére, hogy véleményezni tudja, mint előterjesztő. 
Szóbeli kiegészítése nincs a napirendhez. 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: Az átfogó célrendszer megfogalmazásában mennyire lehetett 
támaszkodni a központi mutatóra? Volt-e olyan tartalma a központi útmutatónak, amely 
valamennyire rögzítette a Megyei Jogú Városok számára, hogy milyen típusú átfogó célokat 
fogalmazzanak meg. Konkrétan az első pontnál a helyi gazdaság és versenyképesség 
fejlesztése, az kötött volt e, vagy szabadon fogalmazhatták meg?  
 
Szita Károly polgármester: Nem volt kötött, szabadon fogalmazhatták meg, mint az 
országos területfejlesztési politikában is. Fő prioritásként többek között az európai uniós 
források elosztásánál is a munkahely teremetés és a gazdaságfejlesztés az, amely mindenhol 
prioritást kell, hogy kapjon. Azon belül, hogy fogalmazzák meg az általuk fontosnak tartott 
prioritási célokat, abban nem volt kötöttség. Kérte a bizottságot, segítsenek megfejteni a 
javaslatot. 
 
 



-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: „Segítek polgármester úr, ezt én javasoltam bizottsági ülésen és a 
mondat szó szerint a 2007-ben elfogadott Lipcsei Chartából származik, amit 2007-ben 
Lipcsében fogadtak el az Európai Unió tagországok informális miniszteri értekezletén. Ez 
2007 óta iránymutató az európai városok számára a tekintetben, hogy az Európai Unió a 
városok fenntartható fejlesztését milyen irányvonalak mentén képzeli el. Ez az egyik 
irányvonal, az egyik stratégiai célkitűzés, amit megfogalmaztam bizottsági ülésen 
javaslatként. Pusztán csak azért, megjegyeztem bizottsági ülésen is, hogy úgy látom ez az 
előzetes célrendszer, amit előterjesztésként megkaptunk, az nagyrészt szinkronban van a 
Lipcsei Chartával. Valószínűleg a tanácsadó cégek, akik készítették az anyagokat, azok 
ismerik a Lipcsei Chartát, támaszkodtak rá. Ha nem, akkor meg ösztönösen jól csinálták, amit 
csináltak, legalább is összhangban van a Lipcsei Chartával. A Lipcsei Chartának van egy 
olyan átfogó stratégiai célja, amit megfogalmaztam módosító javaslatként, ez az úgynevezett 
proaktív innovációs és oktatási politika kialakítása. Azt mondja a Lipcsei Charta, hogy egyre 
nagyobb felelőssége van a városoknak. Nyílván a nemzet államoknak is nagy felelőssége van, 
de egy egységesülő gazdasági társadalmi térben élünk. Főleg az Európai Unió egy 
egységesülő társadalmi, gazdasági teret jelent egy egységes belső piaccal, így a 
nemzetgazdasági versenyhez képest felértékelődött a városoknak versenye. Ráadásul ez a 
nemzetközi térben is igaz a globalizáció miatt és azt mondja a Lipcsei Charta, ha ez így van és 
a városoknak ilyen felelősségük van, akkor különösképpen azok a városok, amelyek nagyon 
komoly oktatásintézmény rendszerrel rendelkeznek, egyetemmel rendelkeznek, azoknak 
egyre fontosabb szerepük lesz az innovációban és a tudás transzferben. Ez arról szól, hogy a 
városok képesek egy kicsit elébe menni – ez a proaktivitás lényege – azoknak a társadalmi, 
gazdasági igényeknek, amelyek rájuk hárulnak, illetve az ő intézményrendszerükön keresztül 
kell majd kielégíteni a gazdasági szereplők számára. Ezt azért fogalmaztam meg vagy 
különálló részcélként, vagy a 6 pont kiegészítéseként, hogy vállaljunk ebben felelősséget. A 
többit nem magyarázom, mert az egyértelmű és polgármester úr is támogatja. Egy olyan 
javaslata volt, amit a bizottságok nem tudtak támogatni, valószínűleg egy kifejezés miatt. Ez 
szintén az átfogó hosszú távú célokat érinti, méghozzá annak az első pontját, amely arról szól, 
hogy Kaposvár milyen szerepkörét próbáljuk erősíteni. Az eredeti szöveg országos szerepkört 
erősítő, én azt javasoltam a bizottságoknak, hogy egészüljön ki azzal, hogy nemzetközi és 
regionális szerepkör erősítő legyen a megszövegezés. Értem, amikor arról beszélünk, hogy 
versenyképességet akarunk növelni, meg helyi gazdaságot akarjuk fejleszteni, hogy a kettő 
nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz. Annak, hogy a versenyképességnek milyen 
dimenziói vannak, nem érdemes belemenni és nem érdemes erről most vitát nyitni. 
Ugyanakkor azt a szemléletet szerettem volna kicsit erősíteni ebben az anyagban, ebben az 
előzetes célrendszerben, ami egyébként megjelenik a Lipcsei Chartában is, a fenntartható 
városoknak a kartájában, meg ami egyébként is megjelenik napjainkban, hogy a városoknak 
egyre inkább egy nemzetközi, társadalmi, gazdasági térben kell elhelyezniük magukat. 
Méghozzá, ha versenyképességről van szó, egy komoly elméleti viták tárgyát képezi, hogy 
mennyire lehet nemzetgazdasági szinten értelmezni a versenyképességet, és mennyire lehet, 
vagy kell városi szinten. Egyre többen vannak, akik azt mondják, hogy a városoknak ebben 
nagy szerepük lesz a korábban elmondott érvek vagy indokok miatt. Ezért próbáltam 
valahogyan jelezni, még ha egy kicsit túlzónak is tűnt, hogy Kaposvár, ha már hosszú távú 
célokról van szó, hiszen 2030-ra fogalmazunk meg hosszú távú célokat, akkor valahogy az 
ilyen típusú stratégiai anyagainkban jelezzük azt, hogy Kaposvárnak nem csak országhatáron 
belül vannak hosszú távú szándékai, hanem nemzetközi értelemben is vannak szándékai. 
Lehet, hogy túlzónak tűnik, de azt gondolom, hogy ez egy fontos cél lenne, hogy valahogy 



jelezzük azt. Akár úgy, hogy a helyi gazdaság és a nemzetközi versenyképességben, vagy 
valamilyen módon. Én, azért ezt a javaslatot fenntartanám, és ehhez igazítottam egy másik 
kifejezést, ami a regionális szerepkört jelentette. Ha országosan erősíteni szeretnénk a város 
szerepkörét, akkor szerintem nincs akadálya annak, hogy kimondottan a regionális 
szerepkörünket is erősítsük. Kiváltképp azért, mert a 3. mellékletben a helyzetelemző 
anyagban azt olvashatjuk, hogy Kaposvár, bár jelentős megyei szerepkörrel rendelkezik, de 
ugyanakkor több megyére kiterjedő, térszervező potenciája nincs, ezt egyébként vitatnám, 
magát ezt a megállapítást is vitatnám, mert szerintem ez nem így van. Kaposvár igen is 
rendelkezik regionális szerepkörrel, vagy több megyére kiterjedő, térszervező funkcióval, már 
csak az egyetem miatt is. Talán van néhány más olyan intézménye, akár a megyei kórház és 
lehetne sorolni néhányat, ami a város területén van és egyébként komoly térszervező 
funkcióval rendelkezik. Ezért javasoltam azt, hogy az első átfogó célba kerüljön bele ez a két 
megjegyzés, hogy nemzetközi és regionális.” 
  
Kiss Tamás képviselő: „Egy átfogó anyagot kaptunk, amelyben több olyan problémát is 
feszeget az anyag, amelyet nyilván nem az anyag hivatott megoldani, de ettől függetlenül 
beszélnünk kell ezekről a problémákról. Úgy gondolom, hogy egy település fejlesztése az 
gyakorlatilag egy probléma megoldásával nagyon könnyen megoldható, méghozzá a 
munkahelyteremtéssel. Olyan munkahelyek teremtésével, mint pl. ami remélhetőleg meg fog 
valósulni többek közt ez a gyümölcsfeldolgozó, ami közvetve, közvetlenül munkahelyeket 
teremt. Olvashatjuk az anyagban, hogy 2627 fő jelenleg Kaposváron a munkanélküli, az 6 %. 
Viszont van egy olyan adat, amit nem tudunk, nem is fogunk soha megtudni, hogy hány 
kaposvári távozott el külföldre. Hány külföldön dolgozó kaposvári van, aki mondjuk, ha 
munkahely lenne, Kaposváron dolgozna szívesen, mert esze ágában sincs külföldre menni, de 
a családját el kell tartani, ezért külföldre kénytelen elmenni. Ezeket nem tudják, de nyílván, ha 
elmegy, azért megy el, mert nincs munkája. Munkahelyet pedig csak úgy tudunk teremteni, ha 
helyi kis- és középvállalkozásokat erősítjük. Ott van mellette a másik probléma, amit itt 
feszeget, a szegregáció. Itt ugye arról van szó, hogy szegregáció az, amikor elkülönülnek 
etnikai csoportok önállóan, legalább is az anyagban ez van. Tehát, hogy elkülönülnek az 
etnikai csoportok ez a szegregáció, a szegregátum pedig az – én csak azt mondom, ami az 
anyagban van –, amikor 50 %-nál nagyobb a maximum 8 általánossal rendelkezőknek az 
aránya. Itt felmerül ugyan a kérdés, ha csak ennél maradunk, az iskolázottságnál, hogy ez 
kinek a hibája. Én úgy gondolom, hogy ma az, hogy valaki általános iskolába, középiskolába 
járjon, ezzel kapcsolatban az állam mindent megtesz. Tehát iskolába egyszerűen el lehet járni, 
az, hogy az egyetem, az már nyílván egy komolyabb beruházás, de középiskoláig ez nem 
jelent jelentősebb megterhelést. Itt három szegregátumot említ az anyag. Szentjakabot, 
Somhegyet, illetve a Cseri városrészt. Itt 68, 85, illetve 77 % az, ahol a 8 általános, vagy annál 
kevesebb. Ezt nem a mi dolgunk megoldani, nekik kell megoldani, hogy iskolába járjanak. 
Nem lehet nekünk megoldani ezt a problémát. Illetve az anyagban van az, hogy a szentjakabi 
városrésznél az itt lakók nagy száma miatt nem lehet felszámolni. Itt felmerül a kérdés, hogy 
fel kell egyáltalán számolni? Megkérdezte valaki az ott lakókat, hogy be akarnak integrálódni 
a többségi társadalomba? Valószínű nem akarnak, ők jól érzik ott magukat. Illetve még egy 
dolog, ami lehet, hogy az én figyelmemet kerülte el, vagy kimaradt a koncepcióból. A család 
és ifjúság politikánál én hiányoltam az olyan programoknak a továbbvitelét, vagy 
létrehozását, ami elsősorban a kaposvári friss diplomások, vagy friss pályakezdő fiatalok, 
vagy olyan friss kaposvári házasoknak a támogatását ösztönzi, ahol azt érjük el vele, hogy ha 
nem is külföldre, de Pestre se menjenek el. Eltávoznak azért, mert itt helyszínen nincs munka. 
Ha ezt meg lehet oldani, én úgy gondolom, hogy Kaposváron is egy olyan – társadalmilag 
erős – középréteg alakul ki, amely nem csak az idősebb korosztályt, hanem a fiatalabb 
korosztályt is magában foglalja.”  



Szita Károly polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. Elmondta, tudjanak róla és arra 
kérte a kollegáit, hogy – ez egy állomása az anyag elkészítésének, nem a vége – a képviselői 
hozzászólásokat szó szerint írják le és küldjék el a szakértőknek, hogy tudjanak vele dolgozni. 
Megértette, amit Pintér képviselő úr mondott és egyetért azzal is, amit a bizottság nem 
támogatott. Azon megállapítása is, hogy kerüljön be ebbe az anyagba, támogatja azt a 
véleményt, amit megfogalmazott. A nemzetközi porondra való stratégiai céljaik 
megfogalmazásával is egyetért városi szinten, mert ha stratégiai célként tűznék ki, hogy 
Közép Európa első igazán zöld városa legyen Kaposvár. Ez már önmagában predesztinálja azt 
a lehetőséget is, hogy példaként ki tudnak jutni erre a porondra is, beleértve az egyetemet és a 
kórházat. Támogatja a módosító indítványt és kéri a képviselőket, hogy támogassák. Amit 
Kiss Tamás képviselő úr mondott az már nehezen megfogalmazható. Nyilvánvaló, hogy 
érzésekre is támaszkodni kell, de akkor lehet igazán stratégiát megfogalmazni, ha az érzések 
mögött konkrét felmérések és konkrét számaik is vannak. Azt például, hogy hány kaposvári 
ember ment ki külföldre dolgozni, fogalmuk sincs. Nyilvánvaló van olyan, aki kiment. Kettő 
ok miatt mehetett ki, itt keveset keresett, lehet, hogy volt munkahelye és többet akart keresni, 
vagy itt nem volt munkahelye és kint talált boldogulást. Hogy ez tömeg, vagy öt ember, vagy 
tíz ember, nyilvánvaló, hogy van valamennyi. Alapvetően azt a célt kell megfogalmazni, 
melyet Ön is megfogalmazott, vélelmezett, pontos adatok nélkül, hogy itt teremtsenek 
boldogulást ezeknek az embereknek, még úgy is, ha országon belül keres valahol 
munkalehetőséget. Ha figyelték a munkát és olvasták az anyagot, gyakorlatilag megerősítette 
azt a fontos célkitűzést, hogy a legfontosabb az, hogy mindenki dolgozhasson. Mindenki 
számára lehetőséget biztosítsunk, hogy dolgozhasson. Más kérdés, hogy él-e ezzel a 
lehetőséggel, vagy nem és a piacgazdasági értelembe vett teljes foglalkoztatást tűzték ki már 
korábban. Megfogalmazta egyrészt az élelmiszer gazdaságot, megfogalmazta a klaszterszerű 
fejlődést, amely irányba el kell menni, megfogalmazta a gépipart és itt is megfogalmazta 
önmagában a klasztert. Fel kell mérni a kaposvári gazdálkodó szervezeteken belül azt, hogy a 
beszerzéseiket kin keresztül és hogy intézik, mert magára a kaposvári vállalkozásokon belül 
lehet, hogy helyi beszerzési gyártókapacitás is kialakulhatna. Elindítottak egy olyan kérdőívet 
a vállalkozói felmérésben, amelynek most már részadatai vannak és 50 fő feletti 
munkahelybővítést tervező vállalkozásoknak a száma elég jelentős 2020-ig. Részükről több 
mint 800 új munkahely létesítése fogalmazódott meg. A turizmus, különböző válfajaival 
jelent meg. Bevitték a lovas turizmust, de megjelent a konferencia turizmus is, itt fogalmazta 
meg a szállásférőhelyeket is. Illetve a zöldváros koncepció szintén munkahelyteremtő lehet az 
ezt kidolgozó és beszállító iparra. Egy válfaját emelte ki ennek az anyagnak, mert alá akarta 
támasztani az elhangzottakat. Megköszönte az észrevételeket. Többször fognak még tárgyalni 
róla a véglegesítést megelőzően. Most azért volt fontos, hogy iránymutatást tudjanak adni a 
szakértőknek. A hozzászólásokat figyelembe véve – melyet el fog részükre küldeni – 
alakítsák és formálják ezen ismérvek alapján is, hogy később tudjanak vele dolgozni. Kérte, 
fogadják el azt a megfogalmazást, melyet Pintér Attila módosító indítványként tett meg. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3131   Száma: 14.06.25/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 25 19:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3132   Száma: 14.06.25/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 25 19:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
152/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város 

településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját megalapozó 

vizsgálat megállapításairól és előzetes célrendszeréről szóló előterjesztést és úgy határozott, 
hogy a vizsgálati anyagban írtak a koncepció fejlesztési irányait képezik és megfelelő alapjául 
szolgálnak a további tervezésnek a következő módosításokkal: 
 



a.) Előzetes célrendszer 1. pont címe alábbiak szerint módosuljon: 

 

„1. A gazdasági versenyképesség és foglalkoztatás erősítése – Nemzetközi- , Országos és 
regionális szerepkört erősítő modern gazdasági bázis, valamint helyi gazdaság és a 
foglalkoztathatóság feltételeinek biztosítása.” 
 

b.) Előzetes célrendszer 1. pont második bekezdésében szereplő mondat az alábbiak 

szerint módosuljon: 

 

„Az együttműködések menedzselésével és fenntarthatóvá tételével egy sokkal „önállóbb”, a 
helyi adottságokra, meglévő értékekre és helyi keresletre épülő gazdaság kialakítása a cél, 
melynek fontos eleme a városi és vidéki gazdaság integrált megközelítésű fejlesztése.” 
 

c.) Előzetes célrendszer 1. pont második bekezdésében szereplő mondat az alábbiak 

szerint egészüljön ki: 

 

„A turizmus és ezen belül is az egészség-, kulturális-, lovas-, és ökoturisztikai szolgáltatások 
országos piaci részesedését erősíteni kell.” 
 

d.) Előzetes célrendszer részcéljainak 3. pontja egészüljön ki az alábbiak szerint:  

 

„3. Turisztikai desztináció megerősödése: az öko-, lovas-, kulturális- és egészségturizmus 
térségi szemléletű, együttműködésen alapuló integrált fejlesztésével” 
 

e.) Előzetes célrendszer részcéljainak 6. pontja egészüljön ki az alábbiak szerint: 

 

„6. Humán szolgáltatások optimalizálása és minőségi fejlesztése: az infrastrukturális háttér 
megújításával, a humán erőforrás kapacitás növelésével rugalmas és megújulni, az innovációt 
befogadni képes szolgáltatások kialakítása, valamint proaktív innovációs és oktatási 
politika kialakítása.” 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2014. szeptember 30. (tovább tervezés) 
 
 

-----2. Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére kölcsön nyújtásáról----- 
 

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

 
 

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

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

 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3133   Száma: 14.06.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 25 19:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
153/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére 10.000 
eFt kamatmentes kölcsönt biztosít 2014. december 31-i visszafizetési határidővel a 2014. évi 
költségvetés működési célú általános tartalék kerete terhére. 

 
Felelős:                      Szita Károly        polgármester 
Közreműködik:         Molnár György   gazdasági igazgató                                  
Határidő:                   2014. július 04.          (a kölcsönszerződés megkötésére) 
                                  2014. december 31.   (a kölcsön visszafizetésére) 
 
 

-----3. Előterjesztés a volt MÁV Internátus tornatermének a Ring Sport Club 
használatába adásáról----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester: Bemennének a bokszolóink a volt MÁV Internátus tornatermébe 
és a tornaterem működési költségeit kellene felvállalniuk, erről szól az előterjesztés. Arra az 
időszakra, amíg birtokba nem veszik, illetve birtokba nem adják magát az épületet. 
 
 

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

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

 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3134   Száma: 14.06.25/3/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 25 19:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
154/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 142/2014. 
(VI.12.) önkormányzati határozat 11. pontját visszavonja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, 

Somssich P. u. 15. szám alatti ingatlanon található tornatermet és az ahhoz 
kapcsolódó szociális helyiségeket havi bruttó 30.000,-Ft bérleti díj megfizetése 
mellett, közfeladat ellátására, 2014. július 01. napjától ideiglenes jelleggel a Ring 
Sport Club használatába adja. A Közgyűlés az előterjesztés mellékletét képező 
használati megállapodást jóváhagyja és annak aláírására a Polgármestert 
felhatalmazza. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. július 05. 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár, 

Somssich P. u. 15. szám alatti ingatlanon található tornaterem üzemeltetésével az 
Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokságot bízza meg. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. július 05. (döntés közlése) 

 



4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, 
Somssich P. u. 15. szám alatti ingatlanon található tornaterem és az ahhoz 
kapcsolódó szociális helyiségek 2014. évi működési költségeinek, illetve a 
létesítmény fogyasztásának önálló mérését biztosító almérők kiépítésének 
fedezetére az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános működési 
tartaléka terhére 1,5 millió forint összeget biztosít. 

 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. július 31. 

 
 
 

-----4. Előterjesztés a Magyar Cukor Zrt. által az önkormányzat részére történő 
Pénzeszköz átadásról, illetve a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. 

részére nyújtandó többlettámogatásról----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Kiegészítésként elmondta, a Magyar Cukor Zrt. úgy tudja 
támogatni a Kaposvári Rákóczi Sport Klubbot és a tulajdonos így tudja jóváhagyni, ha városi 
célra adnák a támogatást. Olyan célokat határoztak meg, amelyre van önkormányzati önerő 
már tervezve. A megkapott támogatás az önkormányzati önerőt váltaná ki, ez az 
önkormányzatnak pénzbe nem kerül, így tudnák ezt a támogatást továbbítani a Rákóczihoz. 
Ez a konstrukció háttér része. Még egyről tudjanak, addig pénzt nem adnak, se saját 
támogatást, sem ezt, amíg a Kaposvári Rákóczi vagy vissza nem fizeti a kölcsönt, vagy be 
nem fogadja az önkormányzatot törzstőke emeléssel a kölcsön ellenértékében.  
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3135   Száma: 14.06.25/4/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 25 19:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
155/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megtárgyalta a Magyar Cukor Zrt. által az 
önkormányzat részére történő pénzeszköz átadásról, illetve a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó 
Kft. részére nyújtandó többlettámogatásról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 
hozta. 
 

1. A Közgyűlés a Magyar Cukor Zrt. által felajánlott közérdekű támogatást köszönettel 
elfogadja. Az átvett forrásból 15 millió Ft-ot a Kaposvári Kamarazenekari Fesztivál,   
5 millió Ft-ot a „Miénk a város” program támogatására használ fel.  
 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Molnár György igazgató 
Határidő:          2014. július 31. (a pénzeszköz átvétel lebonyolítására) 

 
2. A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. részére 20 millió Ft 

többlettámogatást biztosít, amely az utánpótlás nevelés céljára használható fel. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Molnár György igazgató 
Határidő:          2014. július 31.  

 
 
 
 
 
 
 
 



-----5. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról----- 
 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3136   Száma: 14.06.25/5/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 25 19:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
156/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szántó utca 5. fsz. alatti 13,32 m2 

alapterületű helyiség bérletére a Dipa-Build 2008 Kft. (7922 Somogyapáti, Zrínyi utca 
12.) benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, az ajánlott bérleti díjra tekintettel 
azonban a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredménytelennek minősíti.  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiség bérletére új 
pályázat kerül kiírásra.  

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:            2014. július 1. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Ady Endre utca 5. fsz. alatti 142 m2 

alapterületű helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben pályázó a 
hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz (NAV és helyi adóigazolás).  

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot 2014. 
július 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 100.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti 



díjért az Euro Store Kft. (7500 Nagyatád, Ács utca 1.) részére azzal, hogy a bérleti díj 
évente az infláció mértékével emelésre kerül. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:            2014. július 1. 
 
3.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Dózsa György utca 14. sz. alatt 

lévő 15 m2 alapterületű garázs bérletére a Kapossimplex Kft. által (7400 Kaposvár, 
Martinovics utca 16.) benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, az ajánlott bérleti díjra 
tekintettel azonban a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredménytelennek minősíti.  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a garázs bérletére új 
pályázat kerül kiírásra.  

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:            2014. július 1. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 Szita Károly     dr. Kéki Zoltán 
                 polgármester                                                                címzetes főjegyző 
 
 
 
 
               Borhi Zsombor       Kiss Tamás 
                   tanácsnok                                                                         képviselő 
 
 


