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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2015. augusztus 13. 
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 0 - 
  5 Dér Tamás alpolgármester 0 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 
  6 Gelencsér Ferencné tanácsnok 1 - 
15 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 Kováts Imre képviselő 0 - 
18 Miháldinecz Gábor képviselő 0 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
  7 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
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. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte a Közgyűlés tagjait. Megköszönte, hogy a nyár 
derekán szabaddá tudták magukat tenni. Megállapította, hogy a testület 14 tagja jelen van, így 
az ülés határozatképes.  A kiküldött napirendi pontokon túl, pótlólag, ami miatt indokolt volt a 
rendkívüli Közgyűlés összehívása kiküldtek egy napirendi pontot, melyben a TOP-ra kell 
kötni egy megállapodást a Minisztériummal.  
 
Kérte, hogy  a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a napirendre  

- a 2014-2020. közötti időszak Terület– és Településfejlesztési Operatív programja 6. 
Fenntartható városfejlesztés prioritásainak végrehajtási feladatairól szóló 
megállapodásról szóló előterjesztést 

  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3539   Száma: 15.08.13/0/0/A/KT 
Ideje: 2015 augusztus 13 17:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
128/2015. (VIII. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére a 2014-2020. közötti időszak 
Terület– és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés 
prioritásainak végrehajtási feladatairól szóló megállapodásról szóló előterjesztést.  
 
 
1. Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 

Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
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2. Előterjesztés a "Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése" című 
pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
3. Előterjesztés a felnőtt és az utánpótlás labdarúgó sportág 2015/2016. évi 

támogatásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
4. Tájékoztató az önkormányzati hátralékok alakulásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
5. Előterjesztés a 2014-2020. közötti időszak Terület– és Településfejlesztési Operatív 

programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásainak végrehajtási feladatairól 
szóló megállapodásról 

 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester                  
 Közreműködik:   Szirják Imréné igazgató 
 
 
-----1. Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 

Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati  
rendelet módosításáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Az országban először érezték fontosnak, hogy azok felé is 
infrastrukturális szolgáltatásokat nyújtsanak, akik Kaposvár külterületén élnek zártkerti 
övezetekben. Akkor hozták létre a külterületi közmű beruházási alapot, amelyben azt a 
lehetőséget biztosították, hogy támogatást nyújtanak minden olyan közmű megépítéséhez, 
amiben az ott élők szükségét érzik. Nagyon sok vízvezeték épült így a zártkertekben, úgy 
hogy 50 %-kal az ott lakók 50 %-kal az önkormányzat támogatta. Nagyon sok közvilágítás, 
nagyon sok út épült így ezeken a területeken. Amikor közhírré tették és közkincsé vált, hogy 
Kaposvár városa a közbiztonság szempontjából az ország egyik legbiztonságosabb városa 
kíván lenni és ezt elő kívánja segíteni azzal, hogy nagy mennyiségben közterületi kamerákat  
helyez ki, akkor a lakossági beszélgetéseken kérték a zártkertekben élők is, hogy adják meg 
számukra ezt a lehetőséget. Ezt úgy lehet megtenni, hasonlóan a többi infrastruktúrához ilyen 
pályázatot írnak ki.  Ez az előterjesztés arról szól, hogy teremtsék meg annak a lehetőségét, 
hogy a zártkertekben is 50 %-ban finanszírozhassák a közterületet figyelő 
kamerarendszereknek a felállítását. A pályázati finanszírozásban kikötés lesz, hogy nem lehet  
venni bármilyet. Elő fogják írni azokat a típusokat, amelyek a városban is vannak, hogy a 
városi rendszerhez tudják csatlakoztatni. Amennyiben megteremtik ennek a lehetőségét  
rendeleti formában, azt követően ki tudják írni a pályázatot. 
 
 

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

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

#: 3540   Száma: 15.08.13/1/0/A/KT 
Ideje: 2015 augusztus 13 17:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 37/2015.(VIII.24.) 
önkormányzati rendeletét az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási 
Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----2. Előterjesztés a "Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése" 
című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Pályázat benyújtásához kérte a képviselők támogatását. 
Lehetőség nyílik 894 millió forint értékben önkormányzati intézmények felújítására ebben az 
esztendőben. Még az előző Európai Uniós – KEOP forrásokra – lehetőség nyílik pályázni, 
ezek az energiatakarékosságot célzó beruházások. Korábban döntöttek már 300 millió 
forintról, most még 150 millió forintra nyílik esélyük arra, hogy beruházásokat, intézmény 
felújításokat tudjanak végrehajtani.  
 
 

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

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

#: 3541   Száma: 15.08.13/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 augusztus 13 17:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
129/2015. (VIII. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Középületek kiemelt jelentőségű  
épületenergetikai fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatokról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a KEOP-2015-5.7.0 

kódszámú felhívásra pályázatot nyújt be a Nemzetőr Sori Központi Óvoda és a Kaposvári 
Bajcsy- Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Arany János Tagóvodájának épületenergetikai 
fejlesztésére. A pályázatban tervezett tevékenységek összköltsége és a pályázott támogatás  
összege maximum 150 000 e Ft.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2015. december 31. 
 

 
2. A Közgyűlés a pályázat előkészítési költségeire 2.500 e Ft-ot megelő legez a költségvetés  

céltartalékában a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok 
előkészítési és tervezési feladataira elkülönített keret terhére. 
 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2015. december 31. 
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-----3. Előterjesztés a felnőtt és az utánpótlás labdarúgó sportág 2015/2016. évi 
támogatásáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte Horváth Miklós elnök urat, megköszönte, hogy 
elfogadta a meghívást a Közgyűlésre. Megköszönte elnök úrnak, hogy a Bene Ferenc 
Labdarúgó Akadémia elnökeként felelősséget érzett nem csupán az akadémiáért, hanem a 
kaposvári futball jövőjéért, felvállalta, és kezdeményezte azt is, hogy a Megye I-ben induljon 
a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Kaposvári Rákóczi azzal a reménnyel és lehetőséggel, 
hogy ezt az akadályt a legsikeresebben fogja majd venni. Elnök úrék és az ottani stáb nélkül 
ez nem lett volna lehetséges, és nem lett volna lehetséges az U 19-es mag nélkül sem, akiket  
neveltek. Megköszönte azoknak a kaposvári vállalkozóknak, akik szintén hasonlóan 
gondolkodtak, mint elnök úr és azt mondták, kezdődjön egy új korszak és ne szűnjön meg a 
kaposvári labdarúgás. Megköszönte azoknak a kaposvári futball barátoknak és szurkolóknak 
is, akik továbbra is a kaposvári futball mellett vannak és állnak. Ezzel egy új korszak 
kezdődik a kaposvári labdarúgásnak a történetében, és úgy gondolja semmi nem mehet úgy, 
ahogy eddig ment. Egy dolog marad a régi, a gyerekeik, akik a csapatokban fociznak. Új 
szervezet, új szemlélet, új filozófia, új finanszírozás, csupán a név marad a régi, de mindennek 
meg kell újulnia, mert ez biztosítja a tartós jövőt. Nem az edző a fontos, hanem a gyerekeik, 
nem a stáb a fontos, hanem a szurkolóik. Meggyőződése, akkor lesznek sikeresek, amikor 
nemcsak néhány ember mániája a futball. Ki lehet kapni egy mérkőzésen, de a vereségben is  
annak kell látszani, hogy megdolgoztak érte, ez a másik legfontosabb. A kaposvári futball 
arról szólt, hogy mennyi pénzt ad az önkormányzat, ez tarthatatlan és ezért kell megújulni.  
Eddig minden a pénzről szólt és a lényegről nem, mert a futballnak a játékról kell szólnia. 
Ebben hisz, és reméli, ez kezdődik most el a kaposvári labdarúgás történetében. Elnök úr egy 
58 millió forintos Megye I. költségvetést terjesztett be a város elé, ehhez kér 23 millió forint  
önkormányzati támogatást. Korábban már döntöttek arról, hogy a Bene Ferenc Labdarúgó 
Akadémiát kérik fel arra, hogy üzemeltesse a Rákóczi Stadiont, erre ugyanannyi pénzt 
biztosítanak, mint az előző időszakban. Formálisan bérleti díjat kell fizetnie, mert ezt 
támogatásként adják, egyedül az ÁFA teher az, ami érinti költségeket. Az eddig is adott 11 
millió forintot az Akadémia az utánpótlás nevelésre, a gyerekeikre, azt továbbra is  
támogatásként kívánják biztosítani.   
  
Horváth Miklós elnök: Elmondta, amikor polgármester úr megbízta tudta, nagyon komoly 
anyagi és nagyon komoly szakmai válság van, de sokkal súlyosabb, azaz erkölcsi válság, ami 
kialakult az utóbbi három évben. Annak a tíz évig sikeresen működő koncepciónak, amelyik a 
kaposvári fiatalokra épült a nyoma is eltűnt. Ebbe csak osztani tudja azt a véleményt, hogy 
teljesen új alapokról kell kezdeni mindent. Mindennek teljesen más elven és rendszerben, más  
módszerrel kell működnie, hogy esély legyen a tovább haladásra. Azért kellett az 
Akadémiának felvállalnia, mert felnőtt csapat nélkül nincs Akadémia, nem létezik. Sikeres  
döntést hozott akkor az önkormányzat, amikor külön választotta a profi futballt és az 
utánpótlás nevelést. Ha ezt nem tette volna meg, akkor ebbe az anyagi csődbe az  
Akadémiának is vége van. Nincs túl nagy esély arra, hogy meg tudja őrizni azt az akadémiai 
státuszt, amit ezen időszak alatt elért. Az MLSZ-nek és az utánpótlás szekciónak meg volt a 
helyzetfelmérés, meg volt a képzés, most kell benyújtani a célt és a programot. Minden kérdés 
arról szól, hogy hogy oldja meg a nevelést és a profi futball együttműködését. Most Kaposvár 
abba a helyzetbe került, hogy nincs profi futball, ha nem indul ez a csapat, akkor nem lehetett 
volna mit írni a programba. Az Akadémia rengeteg veszteséget szenvedett el, és most nem 



7 

 

arról beszél, hogy a támogatás mértéke, ami MLSZ normatíva és TAO lehívási lehetőség az  
NB I-es kieséssel 60 millió forintos veszteséget jelentett az akadémiának. Elsősorban arról,  
hogy nagyon sok játékosukat elvesztették két ok miatt. A gyerekek és a szülők ezt a futballt 
nem tartották futballnak, ami a Kft-nél folyt. Elvitték máshova a gyerekeket és az egyesületek 
is élve ezzel a lehetőséggel minden kieső  zónába kerülő csapatot megkörnyékeztek és jó 
ajánlatokkal a legjobb játékosokat elvitték. Most is tart ez a folyamat. Az Akadémia a 19, 17 
és a 16-os korosztályban a magyar utánpótlás NB I-es csoportjainak a tagja. Ezt is meg 
kellene őrizni úgy, hogy egy felnőtt csapatot is sikeresen működtessenek, hogy megnyerjen 
egy megye bajnokságot. Erre megpróbáltak felkészülni. Nagy segítséget kaptak elsősorban 
erkölcsileg polgármester úrtól, és attól a két vállalkozótól, akik felvállalták ennek a financiális  
részének a döntő többségét. Elmondható, hogy az önkormányzat nem egyedüli támogató, sőt a 
vállalkozások jelentősebb mértékben támogatják ennek a csapatnak a kialakulását. A csapatról 
elmondta a teljes keretbe, mely 18 főt számlál 1 fő, aki nem kaposvári kötődésű. Azt nem 
lehet, hogy tiszta fiatal játsszon, az reménytelen vállalkozás, de az idősebb játékosok is  
valamilyen formában kötődnek Kaposvárhoz. A stáb javarészt mind olyan, akik már az  
Akadémián dolgoztak. A helyettesítésüket meg kell oldani, párhuzamosan kell ezt a csapatot 
létrehozni és azt a vállalásukat teljesíteni, hogy minden csapatuknál két edzőt kell 
szerepeltetni, ezt a belga cég felmérésénél vállalták. Ezért kértek forrásokat, hogy meg tudják 
valósítani. Nem volt egyszerű, és nagyon sok olyan furcsa dologgal szembesült, amikor a 
játékosokkal, edzőkkel való beszélgetés történt, nem találkozott olyan személlyel, aki 
felelősséget érzett volna az elmúlt időszakért. Véleménye szerint ez lehetetlen, mert ebbe a 
kiesésben, aki a csapat körül forgolódott szerepe van. Ennek véget kell vetni, nem lesz 
egyszerű, de megpróbálják megoldani. Döntő szerepe lesz a nézőközönségnek, hogy a csapat 
mellé hogyan tudnak felsorakozni. A szurkolók biztos meg fogják szeretni a csapatot, mert 
garantálni tudja, hogy rend lesz, fegyelem lesz, és küzdőképesség lesz. Ahhoz idő kell, hogy a 
játék is olyan legyen, de azt gondolja, ha ez a három tényező meg van, és ehhez jó szakmai 
munka párosul, aminek minden feltételét meg tudják teremteni, a gyerekek gondolat világa, 
morálja rendben lesz, akkor előbb-utóbb eredménnyel párosul. Hosszú távú célként tűzték ki, 
hogy egy stabilan működő NB II-es csapat 3-4 éves távlatban kialakuljon. Azt gondolja, 
ugyanolyan értékes lesz a szurkolók számára. A közönség megnyeréséhez minden segítséget  
megpróbálnak megadni, és reméli, a kaposváriak is átérzik ezt, és kíváncsiak lesznek erre a 
csapatra. Demonstrálják akik meg állítják, hogy milyen szükség lenne itt egy komoly 
labdarúgó egyesületre, amit a városnak a múltja és a Rákóczinak az elmúlt sok évtizede 
megkövetel.  
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: Első kérdésében csatlakozva elnök úr szavaihoz, amikor arról 
beszélt, hogy hogyan és miként állapítható meg a felelősség a Rákóczi Labdarúgó Klub 
mélyrepülésében? Amikor NB II-es volt a csapatjátékosok keresték meg polgármester urat, 
hogy segítsen az önkormányzat és valamilyen megoldást találjon, hogy rendeződjön a Klub 
helyzete. Polgármester azt nyilatkozta, hogy meg kell találni a felelősöket, és távozniuk kell. 
Kérdése volt, hogy kikre gondolt, kik lehetnek a felelősök, és véleménye szerint távoztak-e a 
Klubtól és a kaposvári labdarúgástól? Korábban döntött a Közgyűlés arról, hogy 75 millió 
forint kölcsönt adnak a Rákóczi Labdarúgó Kft-nek és aztán egy öt éves időszakban évente 15 
millió forintot adnak, hogy azt a kölcsönt vissza tudja fizetni a Labdarúgó Kft. Kérdése az, mi 
a helyzet ezzel a kölcsönnel? Mi fog történni, tekintettel a Rákóczi Labdarúgó Kft. helyzetére, 
ez a megállapodás, szerződés hogyan érvényesül? Le kell-e mondaniuk az eddig kifizetett 
kölcsönről, illetve a június 30-ig aktuális 15 millió forintos utalás megtörtént-e, vagy ebben az  
évben már nem történt meg? Szerepel az előterjesztésben, hogy elnök úr készített egy 



8 

 

kalkulációt a Megyei I-es szerepléshez, amely 58 millió forintot jelent, ehhez ad a város 23 
millió forintos támogatást. Kérdése volt, a kalkulációból nem derül ki, hogy a stadion 
üzemeltetése része volt-e az 58 millió forintos kalkulációnak, vagy azt külön kell kezelni? 
Korábban arról is szó volt, hogy lesz stadion rekonstrukció 1,3-1,4 milliárd forint értékben. 
Az elmúlt időszakban a város és klub vezetése nem nyilatkozott erről a kérdésről. Kérdése 
volt, mi a helyzet a stadion rekonstrukcióval lesz-e, nem lesz-e, egyáltalán indokolható-e ilyen 
helyzetben, hogy legyen? Korábbi döntés következménye volt, hogy 1,9 millió forint értékben 
készült közvélemény kutatás, ami a Rákóczi Labdarúgó Kft. támogatásáról szólt, hogy a 
kaposvári közvélemény milyen módon támogatja az önkormányzat szerepvállalását a 
Labdarúgó Kft. támogatását illetően. Kérdése volt, az események tükrében volt-e értelme 
elkészíteni ezt a közvélemény kutatást, illetve a jelenlegi helyzet tekintetében milyen 
tanulságokkal szolgál ez a közvélemény kutatás?  
  
Kiss Tamás képviselő: Kérdései hasonló témakörűek, nemcsak az a 15 millió forint, hanem 
egyéb tartozások, akár az állam, akár más szponzorok fele fennállnak a korábbi Kft-nek 
ezekkel a tartozásokkal mi lesz? Számol-e akár az Akadémia, akár a város azzal, ha 
megvalósul a felújítása a stadionnak, az azzal járó többletköltségek, melyek az üzemeltetésnél 
fellépnek azt a későbbiekben módosítva fogják kifizetni az Akadémiának? Szükség van 
Megye I-es, későbbiekben NB II-es csapatnak egy még nagyobb stadionra, vagy egyelőre 
lakja be inkább ezt a stadiont a csapat? 
  
Szita Károly polgármester: 10 éve kérik a város segítségét, nemcsak a Rákóczi, de a többi 
sportegyesületnél is. Most is kérték, ahogy képviselő úr is utalt rá. Volt, aki megfogadta a 
polgármester tanácsát és távozott a Rákóczitól, volt, aki nem fogadta meg és ott maradt, itt a 
felelősökre utal. A kölcsönről már korábban úgy döntöttek, hogy átváltoztatják támogatássá. 
Ennek az volt a formája, hogy amit kölcsönként vissza kellett fizetni, azt a város adja a másik 
oldalról. Talán az óvatosságnak köszönhető, de egyetlen egy olyan 15 millió forintot sem 
utaltak oda, amiből várták, hogy visszafizesse a városnak a kölcsönt, ez támogatásként ott 
maradt. Stadion rekonstrukcióról szóló kormányzati döntések az NB I-es és NB II-es csapattal 
rendelkezőknek születtek meg. Mivel nem rendelkeznek ilyen csapattal, nem tud választ adni, 
nagyobb esélyt lát annak, hogy nem fog megvalósulni. Nem fogja kezdeményezni ennek a 
megváltoztatására, ha beszélgetésben sor kerül rá meg fogja tudni a feltételeket. Ha újra NB I-
es csapata lesz Kaposvárnak, akkor a stadion rekonstrukció elindulhat, ennek látja 
valószínűségét és nagy esélyét. Véleménye szerint a kaposváriakat mindig érdemes  
megkérdezni függetlenül, hogy mi alakul utána, de hogy mi a véleményük, azt mindig jó 
tudni. Nagyon sok témában megkérdezte eddig is, és meg fogja most is, mert az iránymutatás 
az ember számára. Ha elolvasta a kutatási eredményeket, abból kiderült, hogy a kaposváriak 
többsége ott van a foci mellett. 76 %-a támogatja a futballt, más kérdés, hogy ki mer érte 
áldozni. Nagy mértékben megoszlottak a vélemények, hogy legyenek-e tulajdonosok. Négy 
támogatási jogcím szerepel a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiánál, az üzemeltetés nem része 
az 58 milliónak, az a csapatműködtetésre kell. 
  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Nem tudja kinek adott tanácsot és kit nevezett meg felelősnek, és  
kik voltak azok, akik nem fogadták meg, de azt gondolja, sokakat érdekel és fontosnak tartják, 
hogy kik azok, akik miatt ilyen gyors ütemben a kaposvári labdarúgás ilyen károkat  
szenvedett el. Ez a mélyrepülés sok tényezőnek tudható be, akkor is, ha a felelősség maga 1-2 
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személyre nem terhelhető. 2015 első felében 39,2 millió forint támogatást jelent  
önkormányzati szerepvállalásként. Nehogy bárki azt higgye, hogy 23 millió forinttal 
támogatják a Bene Ferenc Akadémiát. Körülbelül ugyanennyi összeg jön ki 2016 I. félévében. 
Azt lehet mondani, hogy ezt a bajnoki évadot az önkormányzat 80 millió forinttal támogatja. 
Ez nem kis áldozatvállalás az önkormányzat részéről. Azt lehet mondani az önkormányzat 
ugyanazt a magatartást tanúsítja, mint amit tanúsított a korábbi években is. Amikor a 
kaposvári labdarúgás kért támogatást mindig megkapta. Mint ahogy megkapta a Labdarúgó 
Kft. azt a 75 millió forintos támogatást, amit nem tud visszafizetni most már, az a kölcsön 
bennragadt a Kft-ben. A közvélemény kutatást illetően egyetért azzal, hogy mindig érdemes  
megkérdezni a város lakóit, főleg a fajsúlyos kérdésekben. A labdarúgás kérdése is ilyen 
lehet, csak akkor még a profi labdarúgásról beszéltek, és a Labdarúgó Kft. támogatásáról volt  
szó. Jelentős részben arról szólt, hogy Kft-ben való részvételt mennyire támogatja a 
közvélemény. Igaza van, azt markánsan külön kell választani mennyire támogatja egyébként a 
kaposvári labdarúgást, fontosnak tartja a célkitűzést, hogy Kaposvárnak profi csapata legyen, 
avagy mennyire tartja fontosnak, hogy magában a labdarúgó üzletben részt vállaljon az  
önkormányzat.  
  
Szita Károly polgármester: Jelentős összeggel támogatják, amennyiben most döntenek 
továbbra is a kaposvári futballt, az NB I-es és NB II-es szerepléshez viszonyítva a felével.  Ne 
adja rosszul a számokat képviselő úr. A kaposvári futball a tavalyi évhez képest fele annyi 
támogatást kap az idén. Ez is jelentős, de a képviselők dolga az, hogy eldöntsék megér-e 
ennyit, hogy a futball megmaradjon Kaposváron. Megköszönte a véleményeket. Megköszönte 
elnök úrnak az őszinte beszédet, fontos volt ezt hallani és köszönte, hogy reálisan értékelte a 
jelenlegi helyzetet, és fontosnak tartja, hogy teljesen új szemlélet, teljesen új változás legyen. 
Mindenki felelős az egyesület és a Kft. tulajdonosai, a jelenlegi és volt tulajdonosai 
egyértelműen felelősek, szerencsére a város nem tulajdonosa a Klubnak.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3542   Száma: 15.08.13/3/0/A/KT 
Ideje: 2015 augusztus 13 18:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 92.86 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 7.14 5.56 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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130/2015. (VIII. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a felnőtt és az utánpótlás labdarúgó 
sportág 2015/2016 évi támogatásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a Kaposvári 
Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére az alábbi támogatásokat biztosítja: 
 
1) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Megyei I.  

osztályú felnőtt amatőr bajnokságban induló labdarúgó csapat működtetéséhez, 
üzemeltetéséhez a 2015/2016-os bajnoki időszakban 23.000.000 Ft (2015. II. félév 
12.250.000 Ft; 2016. I. félév 10.750.000 Ft) támogatást biztosít, a féléves időszakokra 
jóváhagyott támogatás utalására az Akadémiával egyeztetett havi ütemezésben kerül sor. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Szerb György sport referens 
Határidő: 2016. június 30. 

 
2) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére az 

utánpótlás korosztályos csapatok működési támogatására a 2015/2016-os bajnoki 
időszakban 10.200.000 Ft (2015. II. félév 5.100.000 Ft; 2016. I. félév 5.100.000 Ft) 
utánpótlás támogatást biztosít, a féléves időszakokra jóváhagyott támogatás utalására 
havi egyenlő részletekben kerül sor. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Szerb György sport referens 
Határidő: 2016. június 30. 

 
3) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi 

Stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére a 2015/2016-os bajnoki időszakban 
27.840.940 Ft (2015. II. félév 13.920.470 Ft; 2016. I. félév 13.920.470 Ft) támogatást 
biztosít havi egyenlő részletekben. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Szerb György sport referens 
Határidő: 2016. június 30. 

 
4) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi 

Stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére a 2015/2016-os bajnoki időszakban 
28.138.626 Ft (2015. II. félév 13.065.700 Ft; 2016. I. félév 15.072.926 Ft) támogatást 
biztosít, a féléves időszakokra jóváhagyott támogatás utalására az Akadémiával 
egyeztetett havi ütemezésben kerül sor. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Szerb György sport referens 
Határidő: 2016. június 30. 
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5) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a határozat 
1. és 3-4. pontjaiban jóváhagyott támogatások pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2015. 
évi költségvetési rendeletének céltartalékában a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft  
részére 2015. II. félévre jóváhagyott működési, eredményességi és stadion bérleti díj 
kompenzációjára jóváhagyott keretek (összesen 25.861 eFt), valamint az Egyéb 
szervezetek mellékletben a Kaposvári Rákóczi FC részére a II. félévi stadion üzemeltetési 
támogatás (15.500 eFt) terhére biztosítja.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Szerb György sport referens 
Határidő: 2016. június 30. 

 
 

-----4. Tájékoztató az önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3543   Száma: 15.08.13/4/0/A/KT 
Ideje: 2015 augusztus 13 18:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
131/2015. (VIII. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2015. évi 
költségvetés I-VI. havi önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló tájékoztatót. 
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----- 5. Előterjesztés a 2014-2020. közötti időszak Terület– és Településfejlesztési 
Operatív programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásainak  

végrehajtási feladatairól szóló megállapodásról----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3544   Száma: 15.08.13/5/0/A/KT 
Ideje: 2015 augusztus 13 18:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
132/2015. (VIII. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Nemzetgazdasági Minisztériummal a 2014-2020. közötti időszak Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásainak 
végrehajtási feladatairól szóló, az előterjesztés mellékletében szereplő megállapodást aláírja. 
A polgármester az irányító hatósággal történő egyeztetés során dönthet a megállapodás 
tartalmának esetleges módosításáról. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2015. augusztus 14. 
 
 
 



13 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 Szita Károly     dr. Kéki Zoltán 
                 polgármester                                                                címzetes főjegyző 
 


