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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2016. március 10. 
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 1 - 
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 0 - 
  7 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 0 - 
  3 Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 0 - 
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: Megköszönte, a képviselő hölgyeknek és uraknak, hogy a 
rendkívüli Közgyűlésen szabaddá tudták tenni magukat. Megállapította, hogy a testület 12 
tagja jelen van, így a képviselő-testületi ülés határozatképes.   
 
Kérte, hogy  a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a napirendre  

- az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány támogatásáról, 
- a 2016. évi kulturális rendezvények kiegészítő támogatásáról szóló előterjesztéseket. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3784   Száma: 16.03.10/0/0/A/KT 
Ideje: 2016 március 10 18:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 6   33.33 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
48/2016. (III. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
- az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány támogatásáról, valamint  
- a 2016. évi kulturális rendezvények kiegészítő támogatásáról szóló előterjesztéseket.  
 
1. Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel kötött 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
2. Előterjesztés 56-os emlékév kapcsán emléktáblák elhelyezéséről 

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

 
3.  Előterjesztés az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány támogatásáról 
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester                 
 Közreműködik:   Molnár György igazgató 
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4.  Előterjesztés a 2016. évi kulturális rendezvények kiegészítő támogatásáról 
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester                 
 Közreműködik:   Jenei Zoltánné igazgató 
 
5. Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. rendkívüli támogatási kérelméről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 

 
-----1. Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel 

kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3785   Száma: 16.03.10/1/0/A/KT 
Ideje: 2016 március 10 18:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 6   33.33 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
49/2016. (III. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Önkormányzati 
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést, és úgy határozott, hogy az előterjesztés melléklete szerinti, egységes  
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződést jóváhagyja, egyben felhatalmazza a 
Polgármestert annak aláírására. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. március 31. 
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-----2. Előterjesztés 56-os emlékév kapcsán emléktáblák elhelyezéséről----- 
 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Kérte, hogy az előterjesztést úgy fogadják el, hogy a Szivárvány 
Kultúrpalotára helyeznek egy emléktáblát, de nem azzal a szöveggel, ami le van írva. 
Helyeznek egy emléktáblát a Szent Imre utca14-re, de nem a megjelölt helyre, hanem feljebb, 
méltó körülmények közzé, úgy hogy mécseseknek is lesz helye. Egyetért főépítész asszony 
javaslatával és a Nagy Imre tér megjelenítését a rajzok alapján szeretnék kivitelezni. 25 millió 
forintot hagyott jóvá a város képviselő-testülete az Emlékév rendezvényeire azzal, hogy 
ennek a jelentős forrását pályázat keretén belül kívánják biztosítani. Ezekre az emléktáblákra 
és a tankra benyújtják a pályázatokat, de valószínű, hogy nem lesz elegendő a forrás, mert 
lehet bérelni kell a tankot, és nem kapnak a Hadtörténeti Múzeumtól. Őriztetni biztos, hogy 
kell és az az összeg, melyet a pályázatban szerepeltetnek, magasabbnak kell, hogy legyen. 
Kérte, döntsenek, a szöveg nem ugyanaz, csak a célokkal értsenek egyet, és a hely sem a 
Szent Imre utca 14-nél. 

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3786   Száma: 16.03.10/2/0/A/KT 
Ideje: 2016 március 10 18:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 6   33.33 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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50/2016. (III. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az 56-os emlékév kapcsán 
emléktáblák elhelyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Noszlopy Gáspár utca 1. szám 

alatti (hrsz.: 82/5) Szivárvány Kultúrpalota homlokzatán az 56-os emlékév kapcsán az 
épületben lezajlott 1956. október 19-i eseményeknek emléket állító emléktábla 
elhelyezését. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:  2016. október 23.   
 

2.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Szent Imre utca 14. szám alatti 
(hrsz.: 4216) irodaház homlokzatán az 1956. november 4-i szovjet intervenció kaposvári 
áldozatainak és a forradalomban való részvételükért a kaposvári börtönben 
kivégzetteknek emléket állító emléktábla elhelyezését. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:  2016. október 23.   
 

3.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Nagy Imre tér (hrsz.: 351/12)  

súlypontjában a közterület elnevezését és annak rövid magyarázatát tartalmazó 
térplasztika jellegű emléktábla elhelyezését. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:  2016. október 23. 

 
 
 

-----3. Előterjesztés az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány támogatásáról----- 
 
 

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

 
Szita Károly polgármester: 2014-ben adták be a pályázatukat, most nyertek, ami örömteli 
hír. Azért kell ma döntést hozniuk, mert központi megvalósítás lesz. A Petőfi Óvodában építik 
fel ezt a pályát és a képviselő-testületnek kell döntenie alapítványi támogatásokról. 
 
 

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

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

 
#: 3787   Száma: 16.03.10/3/0/A/KT 
Ideje: 2016 március 10 18:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 6   33.33 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
51/2016. (III. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ovi-foci pálya építésére elnyert pályázat 
keretében a Kaposvári Petőfi Utcai Központi Óvoda székhelyén megvalósuló beruházáshoz az 
azt megvalósító Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány részére 2.850.000.- Ft fejlesztési támogatást 
biztosít az Alapítvánnyal a sport-fejlesztési program megvalósítására kötendő Támogatási 
szerződés értelmében a 2015. évi költségvetési rendelet céltartalékában elkülönített általános 
tartalék keret maradványa terhére. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. március 31. 
 
 

-----4. Előterjesztés a 2016. évi kulturális rendezvények kiegészítő támogatásáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester: A legutóbbi Közgyűlésen döntöttek arról, hogy mennyi 
pénzügyi forrást biztosítanak a 2016. évi nagyrendezvényeikhez. Ennek a végösszege 107 
millió forint volt. Időközben merültek fel elsősorban a Kaposvári Múzeum részéről olyan 
kérések, hogy az ott jóváhagyott költségeken felül kérnek Közgyűlési támogatást azért, hogy 
még emlékezetesebb eseményeket tudjanak rendezni. Ezek összege 4,1 millió forint pluszban. 
Javasolta, hogy adják meg a Nárcisz Fesztiválhoz, Múzeumok Éjszakájához, így 111 millió 
forintot fognak költeni a rendezvényeikre 2016-ban. Kérte, hogy a tartalékalapból támogassák 
azt, hogy teljesen új és friss dekorációkat kívánnak kihelyezni Március 15-ével a városban. 
Ezeknek gyártási költségei vannak, ezt kéri utólagos jóváhagyással, még nem fizették ki, de 
már megrendelték, mert nem tudták volna elkészíteni. Egy nagy kokárda fog lógni a 
Városháza erkélyéről, a kandeláberek oldalán a sétáló utcán Március 15-e arccal és  
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eseménynaplóval, hogy mik történtek és piros, fehér, zöldbe borul a város.   
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3788   Száma: 16.03.10/4/0/A/KT 
Ideje: 2016 március 10 18:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 6   33.33 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
52/2016. (III. 10.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi Nárciszünnep – piknik a Rippl-

Rónai-villa parkjában programjainak szervezésével megbízza a Rippl-Rónai Múzeumot. 
A rendezvény megvalósításához a Közgyűlés a város 2016. évi költségvetési 
rendeletében jóváhagyott 800 E Ft támogatáshoz további 980 E Ft összegű kiegészítő 
támogatást biztosít.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Ábrahám Levente igazgató 

Határidő: 2016. március 31. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi Rippl-Rónai Fesztivál múzeumi 
kísérőprogramjainak szervezésével megbízza a Rippl-Rónai Múzeumot, melynek 
megvalósításához a Közgyűlés 935 E Ft összegű támogatást biztosít a Rippl-Rónai 
Múzeum részére.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Ábrahám Levente igazgató 

Határidő: 2016. május 31. 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi Múzeumok éjszakája 

programjainak megszervezésével megbízza a Rippl-Rónai Múzeumot, melynek 
megvalósításához a Közgyűlés 500 E Ft támogatást biztosít a Rippl-Rónai Múzeum 
részére.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Ábrahám Levente igazgató 

Határidő: 2016. június 30. 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi Miénk a Deseda rendezvény 
megszervezésével megbízza a Rippl-Rónai Múzeumot, melynek megvalósításához a 
Közgyűlés 1 500 E Ft összegű támogatást biztosít a Rippl-Rónai Múzeum részére.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Ábrahám Levente igazgató 

Határidő: 2016. július 30. 
 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi jeles napokhoz kapcsolódó kisebb 
játszóházi programok, kézműves-foglalkozások megszervezésével megbízza a Rippl-
Rónai Múzeumot, melynek megvalósításához a Közgyűlés 230 E Ft összegű támogatást 
biztosít a Rippl-Rónai Múzeum részére.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Ábrahám Levente igazgató 

Határidő: 2016. június 30. 
 

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1848-as forradalom és szabadságharc 
évfordulója tiszteletére készítendő belvárosi ünnepi díszítés megtervezésének, 
elkészítésének, kihelyezésének és raktározásának költségeihez 1062 E Ft-ot biztosít.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Határidő: 2016. március 15. 

 
 

-----5. Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. rendkívüli támogatási  
kérelméről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Ami indokolta a mai képviselő-testületi ülésnek az összehívását 
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az a Kaposvári Kosárlabda Klubnak támogatási kérelme. Köszöntötte Monok Tibor elnök 
urat, akit arra kért, hogy jöjjön el a mai előterjesztéshez. Kiegészítésként elmondta, azért 
került az előterjesztés a Közgyűlés elé, mert a holnapi napon bért kell fizetnie a Kosárlabda 
Klubnak, mert különben szabadjára mennek a játékosok és nincs csapatuk. A Kaposvári 
Kosárlabda Klub 116 millió forintos költségvetést állított össze a 2015-2016 évi bajnoki 
szezonba és az indokukban az szerepel, hogy 50 millió forint külső – nem a várostól várt – 
szponzori támogatás nem érkezett meg, amire pedig ígérvényük volt. Ezért van ez a nagy 
hiátus. Kaposvár városa már 34.580 ezer forintot átutalt rendes támogatással, amirő l korábban 
döntöttek a Kosárlabda Klubnak támogatás formájában. Ha elfogadják az előterjesztést, amit 
javasol a testületnek, akkor ezzel a döntéssel adnának 49.530 ezer forintot. Ezzel a 116 millió 
forintos költségvetésből 84 millió forintot a város áll, de nem akar zsákbamacskát árulni,  
ahhoz, hogy be tudják fejezni ezt a bajnoki évet még 25 millió forint nettó hiányzik. Arra 
kérte a képviselőket, hogy erről most ne döntsenek, de a következő rendes, áprilisi 
Közgyűlésükön térjenek vissza, hogy az elnök úr ezt meg tudta-e szerezni, vagy megint kéri 
az önkormányzat támogatását. Azt gondolja, hogy a városnak felelőssége van abban, hogy 
támogassa a kiváló sportolóit. A város ezzel a felelősségével nem csupán élt, hanem 
gyakorolta is. A sportegyesületeknek és a sport kluboknak is felelőssége van, hogy olyan 
csapatot és költségvetést állítson össze, amit tud finanszírozni. Ha valami nem jön be a 
legegyszerűbb mindig a város ajtaján kopogni és kérni a pénzt, mert érezhetik azt, hogy a 
város majd nem hagyja magukra őket. Most erősek, van lehetőségük, hogy bajba jutott 
csapatnak ezt a pénzügyi támogatást megadják, de nincs mindig erre lehetőségük. 
Megfogalmazva egy üzenetet a 2016-2017 bajnoki szezonra elmondta, kér minden kiemelt  
sportcsapatot és sportklubot. A város költségvetési támogatása mindig ismert, az adott év 
júniusában hozza meg a testület a döntését. 2016. júniusában meg fogják mondani a kiemelt  
sportegyesületeiknek, hogy a várostól mennyi támogatásra számíthatnak a 2016-2017-es 
bajnoki évben, ezt figyelembe véve állítsák össze a költségvetésüket és a csapatokat. A régi 
élcsapataik közül legmegbízhatóbb a költségvetési szempontból a Röplabda Klub. A 
Röplabda Klubnál minden esetben olyan költségvetést kaptak, amikor csak elvétve és nagyon 
ritkán fordult elő, hogy rendkívüli támogatási kérelmet nyújtottak be. Róluk el tudja mondani, 
hogy felelősséggel terveztek. Mindazokban az esetekben, ahol jelentős mértékű rendkívüli 
támogatási kérelemmel fordulnak a Közgyűlés felé, ugyanezt nem tudja elmondani. Amióta 
Monok Tibor átvette a Kosárlabda Klubnak az elnöki posztját és vezetését iszonyatos 
pénzügyi örökséget örökölt az adósságok tekintetében, azt tavalyra lefaragta. Minden 
elismerése az övé. Most az, hogy valóban volt egy komoly 50 millió forint – három helyről 
egyébként – szponzori támogatás reménye és betervezte, nem tudja olyan mértékben 
hibáztatni érte, mint amennyi pénzt most adnak. Olyan csapatot hozott össze a sport 
tekintetében ma Kaposváron a legerősebb, város polgárait is érintő kisugárzó hatása a 
kosárlabdának van. Bajban vannak, most tudnak segíteni,  de mindig nem fognak tudni. 
Amennyiben a képviselő-testület ezt az előterjesztést most támogatja, akkor azzal az erővel 
menjen majd haza elnök úr, hogy nagyon nagy felelőssége van mindenkinek, aki Ön körül 
van, hogy ne kérje el áprilisban a 25 millió forintot vagy annak jelentős részét. Bizottságok 
támogatták az előterjesztést. 
  
 

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

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

#: 3789   Száma: 16.03.10/5/0/A/KT 
Ideje: 2016 március 10 18:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 6   33.33 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
53/2016. (III. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft 
rendkívüli támogatási igényét és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1) A közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére szponzorációs szerződés 
keretében nettó 39.000 e Ft + 10.530 e Ft Áfa pénzügyi forrást biztosít a 2015. évi 
költségvetés működési célú általános tartalék keret maradványa terhére. A közgyűlés  
felhatalmazza a Polgármestert a szponzorációs szerződés aláírására. 
 
Felelős:                      Szita Károly        polgármester 
Közreműködik:         Molnár György   gazdasági igaz gató 
Határidő:                   2016. március 16. 

 
 

2) A Közgyűlés felkéri a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft vezetését további szponzori 
partnerek felkutatására, tárgyalások folytatására a működési hiány csökkentése 
érdekében. A Kft vezetője az egyeztetések eredményéről a következő munkaterv 
szerinti ülésen tájékoztassa a testületet.   
 
Felelős:                      Szita Károly        polgármester 
Közreműködik:         Molnár György   gazdasági igaz gató 
Határidő:                   2016. április 28. 
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3) A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére a 2015/2016. évi bajnokság 

befejezéséhez hiányzó nettó 24.204 e Ft forrás esetleges önkormányzati 
finanszírozásáról a Kft hiány csökkentésére tett stratégiai intézkedései 
eredményessége ismeretében a következő munkaterv szerinti ülésén hoz döntést.  
 
Felelős:                      Szita Károly        polgármester 
Közreműködik:         Molnár György   gazdasági igaz gató 
Határidő:                   2016. április 28. 

 
 
Szita Károly polgármester: Megköszönte a kosárlabdát szerető kaposváriak nevében is a 
testület döntését.  
  
Monok Tibor elnök: Megköszönte a támogatást. Tájékoztatásul elmondta, a Magyar 
Kosárlabda Szövetség csinált egy felmérést, ami alapján a jövő évi támogatásukat fogják 
elosztani a klubok között. Nem hivatalos információ, de igaz, ezek között a Kaposvári 
Kosárlabda Klub lett a legelső. Ez nem a pályán elfoglalt helyek, hanem a gazdálkodás  
értékaránya, az elmúlt három év eredményei, az utánpótlás, a magyar játékosok 
szerepeltetése, a helyi játékosok szerepeltetése. Ebből jött ki egy arányszám, amiben a klub 
lett a legelső.  
 
Szita Károly polgármester: 1 milliárd forintot fog osztani a 2016-2017-es bajnoki évben a 
Magyar Kosárlabda Szövetség a kluboknak. Elnök úr arról beszélt, hogy az utánpótlás 
nevelési munka és az a stabilitás, nem az, hogy az elmúlt 5 évben bent voltak az 5-ben a 
legalacsonyabb költségvetésű csapatként, ezzel nem vívhatta ki. Az értékét a munkából nem 
vesz el semmit, a város ezt azért adta, hogy megszépült és megújult sportcsarnokába majd 
legyen miért bemenni és szurkolni, majd a röplabdásoknak és a kosárlabdásoknak. Tibor 
hajrá, jó munkát kíván, van még vissza három meccs, próbálják a legtöbbet kihozni belőle.  
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
            polgármester                                                                            jegyző 
 


