
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Testületi ülés ideje: 2014. december 17. 
Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth 
tér 1. I. emelet Díszterem 
 
 
 
Pult Név Voks Frakció 
 
31 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 
  2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
  4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
  5 Dér Tamás alpolgármester 1 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 
  6 Gelencsér Ferencné tanácsnok 0 - 
15 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 Kováts Imre képviselő 1 - 
18 Miháldinecz Gábor képviselő 0 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
  7 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 0 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  3 Pintér Rómeó 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. 
 
 
 
 
 
 



 2 

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

 

Szita Károly polgármester: Köszöntötte Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
tagjait, a Hivatal megjelent munkatársait. Megállapította, hogy a testület 15 tagja jelen van, 
így az ülés határozatképes.  
 
Kérte a képviselőket, szavazzanak a napirend elfogadásáról. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3364   Száma: 14.12.17/0/0/A/KT 
Ideje: 2014 december 17 18:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
290/2014. (XII. 17.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. december 17-i ülésének napirendjét  
elfogadta. 
 
NAPIREND: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Szent Imre utca 14. I/19. szám alatti iroda bérletére érkezett 
ajánlatról 

 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató  

2. Előterjesztés a „Tudás-Park” A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének 
támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával című konstrukcióra 
benyújtandó pályázatról 

 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
    Molnár György igazgató 
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Szita Károly polgármester: Az egyik, amiért rendkívüli közgyűlést kellett összehívni az a 
január 12-ig benyújtandó pályázat, melyet még el kell készíteniük. Kérte a képviselőket, hogy 
a meghívóban szereplő 2. napirendi pontot tárgyalják meg először.  
  
-----1. Előterjesztés a „Tudás-Park” A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének 

támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával című konstrukcióra  
benyújtandó pályázatról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte Szávai Ferenc rektor urat a Kaposvári Egyetem 
rektorát, azért kérte a részvételét, mert olyan pályázat benyújtásának a lehetőségéről kell 
dönteniük, melyben az Egyetem meghatározó szerepet kell, hogy betöltsön. Egy olyan 
konzorcium megalakítására tesznek most javaslatot, amelyben az Egyetem a pályázat 
kiírásának is megfelelően a vezetője. A pályázat azokat a növekedési zónákat készíti elő,  
amiről már szót is ejtettek. Azt a lehetőséget adja meg Magyarország néhány városának, hogy 
az Európai Uniós ciklusban a gazdaságba áramló forrásoknak jelentős része a megfelelő  
koncepció mentén ezekbe a kijelölt növekedési zónákban kerüljön és menjen. Ezek a Gop 
források és Ginop források egy része. A növekedési zónáknak az is fontos feladata, hogy 
nemcsak az adott városnak az érdekét képviselik és szolgálják. Abban az esetben, ha 
Kaposvár növekedési zóna lesz, abba a megye valamennyi települése pozitívan részesül. 
Fontos, hisz a gazdaságnak sokkal szélesebb körben van kisugárzó ereje. Ez a pályázati kiírás  
arról szól, hogy a pályázat elnyerők arra kapnak lehetőséget, maximum 10-12 város lehet az 
országban, hogy egy megfelelő koncepció mellé az egyetemi tudást, az önkormányzati erőt, 
úgy fordítsák egy település, egy megye életében hasznossá, hogy a gazdaságot élénkítik. A 
gazdaság szereplői számára egyértelműen adják meg azt a lehetőséget, hogy olyan innovációt,  
olyan tudást tudnak biztosítani, amely azt a célt fogja szolgálni, hogy az erősödik, és az  
évtized végére mindenki tud dolgozni, aki akar. Olyan hármas egységet kell megvalósítani,  
ahol az egyetem akkor nem tudja betölteni a hivatását, ha csak azzal foglalkozik, hogy 
hallgatókat okít, és azt követően diplomát ad nekik. Egy egyetem akkor tudja igazán betölteni 
a hivatását, ha olyat is felvállalt és olyat is csinál, ami az egyetemi hallgatók kibocsájtásán 
túlmenően a gazdaságba tud olyat tenni, ami ott hasznosul. A gépiparban, az 
élelmiszergazdaságban, a turizmusban. Erre nyílik most pályázat beadásának lehetősége. 
Konzorciumban kell indulni,  és a pályázat alapján később társakat kell maguk mellé venni. 
Két konzorciumi partner van a Kaposvári Egyetem és a Kaposvár Megyei Jogú Város, 
javaslatuk szerint, így nyújtanák be a pályázatot. Ezt követően szolgáltatást vennének igénybe 
a Kaposvári Városfejlesztési Kft-től is, de azoktól is, akik együttműködőként megjelennek – 
200 fő felett foglalkozató gazdasági szereplők lehetnek benne – a Kométa, a Videoton, a 
Lakics Kft., a Kaposatlas Kft. néhányat felsorolva. A pályázat készítőjének kell majd mindazt 
kimunkálniuk, hogy azon városi stratégia mentén, ami a gazdaság erősítését és a munkahely 
növekedését eredményezi milyen stratégia mentén, és milyen összegben fogja tudni 
benyújtani a pályázatot. Mivel rendkívül szűkös a határidő azért kérte, és azért 
fogalmazódnak így a határozatok, hogy felhatalmazást kérnek arra, hogy utólagos  
beszámolással írhassanak alá, és dönthessenek. Megadná a szót rektor úrnak, hogy mondja el 
mindazt, amit a pályázati lehetőséggel kapcsolatban gondol. 
 
Prof. dr. Szávai Ferenc rektor Kaposvári Egyetem: Fontosnak tartja a pályázatot egyrészt 
azért, mert régi törekvés az egyetemek, felsőoktatási intézmények nem légüres térben 
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mozognak, hanem gazdasági igényeket kell kiszolgálniuk, ugyanakkor izgalmas, mert együtt 
az állami, önkormányzati szereplőkkel. A lényege az, hogy ki kell alakítani egy olyan 
együttműködési stratégiát, aminek mentén a jelenlegi pályázati ciklus, ami 2020-ig tart hozhat 
olyan pályázati forrásokat, aminek segítségével, ha kialakítják a hármas együttes modellt, 
amihez egy négyes modellnek kell csatlakoznia, mely a civil társadalom, lehetőségek nyílnak 
arra, hogy további forrásokat szerezzenek meg. Nagyon fontos, amit polgármester úr mondott, 
hogy ez egy növekedési zóna. Azaz a növekedési zónák számára kiírt pályázatról van szó és 
valóban a konzorcium vezetője a Kaposvári Egyetem lenne. Hosszú hónapokat töltöttek el 
azzal, hogy az S3 programnak a megvalósítása megtörténjen. Ez meg is történt, a Kormány 
elfogadta. Azt gondolja, hogy ez a szakmai intelligens program, ami megformálódott – a 
Nemzeti Tanácsadó Testület tagjaként vett részt a munkában – azt látta, hogy mindenki abban 
elkötelezett, hogy olyan pályázatok szülessenek, hogy a térség adottságainak feleljenek meg. 
Ez a pályázat, amit itt látnak olyan együttműködési rendszer kialakítása, innováció, amivel a 
felsőoktatási intézmény, egyetem tud szolgálni a gazdaság számára. Nemcsak diplomákat kell 
kiadni, hanem ennél sokkal szélesebb ennek a bázisa. Az a pénzösszeg, ami rendelkezésre áll 
akár 280 milliótól a 650 millióig terjedhet. Szeretnék ezt megpályázni úgy, hogy a Kaposvár 
Megyei Jogú Várossal közösen, a megfelelő szervezettel együtt. Az a céljuk, hogy olyan 
együttműködési megállapodásokat hozzanak létre, amivel továbbra is tudják ezt az 
innovációt, gazdasági megújulást segíteni. Ha valaki ismeri az S3-as anyagot, abba sajnos  
Somogy és Tolna megye olyan harmadik kategóriában szerepelt, amit mindenképpen egy 
növekedési pályára kell állítani. Úgy tűnik, hogy ezen belül is Pécs, Győr és Debrecen egy 
tudásalapú, tudásrégiónak felelt meg, sokkal fejlettebb régiónak tartva és ipari zónákat is  
megkülönböztettek. Ebben a térségben az a szerencse, hogy nagyobb esélye van a különböző 
megjelenő pályázatoknak az elnyerésére. Úgy gondolja, hogy a Kaposvári Egyetem felkészült 
ennek az elkötelezett pályázatnak a beadásában, ehhez keres szakmai partnert. Ezt a régi 
szándékot, ami egyre inkább erősebb, hogy a térséggel, a várossal,  a megyével és a 
vállalatokkal közösen alakítsanak ki egy olyan tudásbázist, ami a „Tudás-Park” nevet  
képviseli.  Ez a szakasz sokkal jobban kidolgozott az S3 elfogadásával, nagyon sok pályázat 
megnyílik ezután, ha ezt sikerül elnyerniük. Kérte a képviselők támogatását. 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Felder Frigyes tanácsnok: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, támogatta. 
Kérdésük volt, milyen megvalósulási formája lesz, ha megnyerik a pályázatot, hogy kell 
elképzelni a gyakorlatban? Ezekbe a nonprofit szervezetekbe delegál az önkormányzat, az 
egyetem és a kijelölt partnerek tagokat és ott folyik valami munka, aminek lesz egy 
eredménye. A pályázat ezt az eredményt fogja támogatni, vagy magát a nonprofit 
szervezetnek a létrejöttét, működését? 
  
Pintér Attila tanácsnok: Lehet-e azt tudni, hogy az előterjesztőnek mi a szándéka? Milyen 
területeket, milyen prioritásokat jelöl ki a pályázattal kapcsolatban? Milyen iparágakat, 
milyen ágazatokat szeretne ebben a „Tudás-Parkban” helyzetbe hozni és preferálni az  
egyetemmel karöltve?  
  
Prof. dr. Szávai Ferenc rektor Kaposvári Egyetem: Nagyon sok terület van, de főleg azok 
a területek, melyek a térség számára gazdasági igényeihez igazodó stratégia kidolgozásáról 
szólnak. A gépiparral kevésbé tudnának foglalkozni, az S3-ban is döntő mértékben az 
élelmiszergazdaság, helyi gazdaság és mindaz, amiben Somogy megye tud igazodni ezekhez  
az igényekhez. Alapkutatás jellegű  szabadalmak, szabványok, helyi termékeket lehetne 
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beletenni. Ezeknek a megvalósításában tanács adása, ugyanakkor a vállalati tanácsadás  
rendszere, ugyanakkor monitoring rendszer is. Egy bizonyos együttműködési megállapodás 
kidolgozásában és  ennek a további megvalósításának az ellenőrzése a fontos cél.  Mind 
emellett az egyetem arra készül, hogy ezeket az intézményi kapcsolatokat koordinálja, illetve 
kialakít egy kutatási tervet. Ezzel kapcsolatban különböző merítéseket próbál elvégezni, 
nemcsak városi, hanem regionális megyei szabványoknak, igényeknek megfelelően. 
Valójában az itteni tudásbázishoz kapcsolódva igyekszik K+F és I tudástranszfer igényeket 
szolgálni,  azaz a vállalkozásokat ilyen értelemben a vállalkozások térségbe települt új 
vállalkozásoknak, civil szervezeteknek igyekszik szaktanácsadást adni. A pályázati kiírásban 
az is szerepel, hogy térségi rendszerben nagyon fontos, hogy az egyetem oktatói és hallgatói 
is kikerülhetnek a nemzetközi színtérre és magában a pályázati kiírásban benne van az, hogy 
ezen ismereteket tovább tudják adni, azaz nemzetközi pályázatokban, vagy konferenciákon. 
Még egy elem az intézményi kompetenciáknak a meghatározására kerül sor ebben és  
különböző sztenderdeknek a fejlesztésére. Annak az alaptevékenységnek a kialakításáról szól 
az egész, amit az S3 kíván. Azaz a térségben feltérképezni, hogy mik azok az irányok, amiket  
meg tudnak valósítani. Melyek azok, amit itt megvalósítva, helyzetbe hozva az 
önkormányzatot, vállalkozásokat koordinálni és kialakítani egy új együttműködési stratégiát.  
Ez alapul szolgálhat a következő pályázatok elnyeréséhez.  
 
Szita Károly polgármester: Növekedési zónákba akarva, akaratlanul az Európai Uniós  
gazdasági forrásokból több fog jutni, mint máshol. Erre kell kialakítani azt a megfelelő  
struktúrát, amely kijelöli azokat a területeket, amelyek speciálisak az adott térség 
fejlődéséhez. Az S3 az ország adottságait jelenti. Magyarország azt jelölti ki önmagának, 
hogy az egészségipar, egészségbázis, gépgyártás, autógyártás az, amire profilozza magát és 
erre összpontosulnak ezek a kutatási programok. Amit elfogadtak élelmiszergazdaság, 
gépipar, mert attól, hogy az egyetem konzorciumvezető és ketten vannak a konzorciumban, 
nem azt jelenti, hogy nem vonhat be külsőket. Három terület van, amit a várospolitikai 
programban elfogadtak, mint stratégiailag kiemelt ágazat, amelyben remélik, hogy a 
különböző források felhasználásával is, de hozzásegítik ahhoz, hogy magasabb hozzáadott 
értékkel, legtöbb fizetéssel, a lehető legtöbb embert tudja felvenni. Élelmiszergazdaság, 
gépipar, turizmus ez a három azzal kiegészítve, amit rektor úr is mondott. 
  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Azokról a területekről van szó, amit az ITS-ben is megjelöltek 
preferált területként. Ami miatt fontos és nagy jelentőségű a pályázat az, hogy olyan 
tevékenységet vállalnak fel ezzel, amely a városnak az innovációs készségét fogja erősíteni. A 
regionális szakmába alapvetés, hogy nincs siker erős innovációs készség nélkül. Ha ezt a 
kompetenciákat tudják fejleszteni ilyen pályázatokkal, akkor úgy gondolja nemcsak az  
innovációs készségüket erősítik a tudástranszfer által, hanem azt is el tudják érni, hogy 
valóban sikeresek tudjanak leni azzal a multiplikátorhatással együtt, amit az előterjesztésben 
leírtak. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3365   Száma: 14.12.17/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 december 17 18:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93.33 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.67 5.56 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
291/2014. (XII. 17.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tudás-Park” A növekedési zónák 

tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával című  
konstrukcióra benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy: 

1. A „Tudás-Park, A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a 
felsőoktatási intézmények bevonásával” című, TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv. jelű pályázati 

felhívás kapcsán konzorciumi partnerként működik közre a Kaposvári Egyetemmel, mint  

konzorciumvezetővel és azzal együttműködve nyújt be pályázatot a konstrukcióra 
legfeljebb 650 millió Ft teljes költséggel 100%-os támogatási intenzitás mellett.  

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné 
   Molnár György 
Határidő:  2015. január 12. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Kaposvár Megyei Jogú Város  

polgármesterét, hogy a pályázat benyújtása és annak nyertessége esetén a sikeres  

megvalósítás érdekében szükséges intézkedéseket megtegye. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné 
   Molnár György 
Határidő:  2015. október 31. 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szita Károly polgármestert, hogy 
a pályázat benyújtásához és megvalósításához a Kaposvári Egyetemmel a konzorciumi 

szerződést megkösse. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné 
   Molnár György 
Határidő:  2015. január 12 

 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szita Károly polgármestert, hogy 
a „Tudás-Park” A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a 

felsőoktatási intézmények bevonásával” című, TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv. jelű  

konstrukcióra vonatkozóan  

a. a pályázat előkészítési szakaszában, a benyújtáshoz szükséges döntéseket saját  

hatáskörben meghozza, a pályázat benyújtásához szükséges külső szolgáltatások 
tekintetében – a beszerzési eljárások lefolytatása után – a megállapodásokat, a 

pályázat keretében elszámolható mértékig megkösse; 

b. a pályázat nyertessége esetén a Támogatási Szerződést megkösse, továbbá a projekt 

megvalósításához szükséges döntéseket saját hatáskörben meghozza, a lefolytatott 
beszerzési eljárások alapján a szerződéseket megkösse. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné 
   Molnár György 
Határidő:  azonnal 

 
 

-----2. Előterjesztés Kaposvár Szent Imre utca 14. I/19. szám alatti iroda bérletére 
érkezett ajánlatról----- 

 
 

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

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

 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3366   Száma: 14.12.17/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 december 17 18:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 73.33 61.10 
Nem 1 6.67 5.56 
Tartózkodik 3 20.00 16.67 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
292/2014. (XII. 17.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent Imre u. 14. I/19. sz. alatti 70,9 
m2 alapterületű, 3 helyiségből álló helyiségcsoport bérletére kiírt ajánlatkérési felhívást 
eredményesnek, a benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek minősíti, amennyiben pályázó a 
hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz, a helyi adó igazolást csatolja és az 50.000,- Ft 
bánatpénz befizetését igazolja. 
 
A Közgyűlés a hiánypótlási kötelezettség teljesítését követően a helyiségcsoportot 2015. 
január 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja bruttó 5.000,- Ft/hó bérleti díjért a 
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay utca 28., képviseli: Gelencsér 
Attila választókerületi elnök) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével 
emelésre kerül. 
Bérlő köteles a rezsi költséget, melynek mértéke évente a ténylegesen felmerült költségek 
alapján kerül megállapításra, az Önkormányzat részére megfizetni. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:              Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:                2015. január 1. 
 
Szita Károly polgármester: Szép ünnepet kívánt mindenkinek és jó estét. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

 
K. m. f. 

 
 
 
 Szita Károly     dr. Kéki Zoltán 
                 polgármester                                                                címzetes főjegyző 


