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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 

 

Testületi ülés ideje: 2021. június 23. 

Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth 

tér 1. I. emelet Díszterem 

 

 

 

Pult Név Voks Frakció 

 

14 Szita Károly polgármester 1 - 

17 Bereczki Dávid tanácsnok 1 - 

30 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 

2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 

4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 

7 Dér Tamás alpolgármester 1 - 

11 Felder Frigyes képviselő 0 - 

6 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 

28 Kárpáti Tímea tanácsnok 1 - 

15 Mihalecz András tanácsnok 1 - 

13 dr. Molnár Péter képviselő 1 - 

16 dr. Nadrai Norbert József képviselő 1 - 

8 Nagy Attila tanácsnok 1 - 

3 Perlaki József tanácsnok 1 - 

9 dr. Pintér Rómeó alpolgármester 1 - 

31 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 

18 Teveliné Horváth Melinda képviselő 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 szeretettel köszöntötte a képviselő hölgyeket, urakat, a meghívott 

vendégeiket, kollégáit és a sajtó munkatársait. Megállapította, hogy 17-en vannak jelen, így a 

mai képviselő-testületi ülés határozatképes.  

 

Kérte, először döntsenek a kiküldött napirendi pontokról.  

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő Ügyrendi két ügyrendi javaslata volt, az egyik a június 

18-i Közgyűlésükön a 4. napirendi pontnál volt egy közművelődési rendelet, amiben módosítást 

kért, melynek eleget is tett a képviselő-testület. Azt követően megszavazták a határozati 

javaslatot, de magát a rendeletet nem szavazta meg a testület. Fel tudják venni napirendre és 

egy formális szavazással, hogy ne legyen probléma, hogy nincs elfogadva a rendelet. A mai 4. 

napirend határozati javaslatában 2., 3., 4., pont sportszervezeteknek ad kamatmentes kölcsönt. 

Javasolta, hogy mivel a kiemelt sportszervezeteket 1. napirendi pontként tárgyalják, erről a 

három határozati javaslatról ennek keretében hozza meg döntését a Közgyűlés. 

 

Szita Károly polgármester az utóbbit fel sem teszi szavazásra, a másikat sem, köszönte a 

figyelem felhívását képviselő úrnak. Ezzel együtt kérte, hogy a napirendi pontokat fogadják el. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5172   Száma: 21.06.23/0/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 23 18:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

26/2021. (VI. 23.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kiküldött meghívó szerint elfogadta a napirendjét. 
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1. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek 2021/22-es bajnoki idényre szóló 

támogatásairól és egyéb sportcélú támogatásokról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 

   Balogh Beáta igazgató 

 

2. Előterjesztés a Kaposvári Labdarúgó Kft. üzletrészének megvásárlásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

3. Előterjesztés egyéb vagyonhasznosítási ügyekről 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetését érintő egyes kérdésekről 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

 

 

-----1. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek 2021/22-es bajnoki idényre szóló 

támogatásairól és egyéb sportcélú támogatásokról----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester minden év nyarának Közgyűlésén fogadták el és döntöttek a 

kiemelt sportegyesületek következő bajnoki évre szóló támogatásáról, jelen esetben a 2021/22-

es bajnoki év támogatásáról. Mindezt úgy tették meg, hogy párhuzamosan megkérték a kiemelt 

sportegyesületeket arról, hogy értékeljék a mögöttük hagyott bajnoki évet, és az értékelést 

követően pedig tegyenek számukra javaslatot a következő bajnoki év költségvetéséről. Írják le 

az elképzeléseiket és jelöljék meg az általuk kért önkormányzati támogatásnak a mértékét. 

Kollégáival együtt külön-külön találkozott a kiemelt sportegyesületek vezetőségével. Ha a 

bajnoki táblázatot nézik, akkor a legsikeresebb sportáguk a két röplabda klub volt. Emellett 

sikeres volt a vízilabda és a kosárlabda is, ismerve mindegyik sportágnak az országban elfoglalt 

helyét, és a meglévő költségvetését is. Gratulált mindenkinek a sikerhez! Egyértelmű kudarc 

volt a Labdarúgó Kft., mert az NB II-ben nem tudott megkapaszkodni. Négy klubnál 

megemlítené a fiatalokra fordított energiát és annak a nagyságát is. A sportágban játszó, játékot 

kedvelő, sportolni vágyó fiatalok számát nézi, akkor tagadhatatlanul hosszú évek óta a vízilabda 

viszi a pálmát. Köszönetét fejezte ki, hogy azt az erőfeszítést, amit 10 évvel ezelőtt elkezdtek a 

vízilabdában töretlenül tovább folytatták. Hasonló eredményt tud maga mögött a Röplabda 

Akadémiájuk is, azon kevesek egyike, amely fiúkat és lányokat is foglalkoztat. A bajnoki 

eredményeiket figyelembe véve és a jelentős értéket felhasználva kezdeményezte a 

Kormánynál, hogy röplabdában Nemzeti Akadémia legyen Kaposváron. Sportiskolájuk, amely 

a kosárlabda utánpótlást jelenti, szintén nagyon jó bázissal rendelkezik a létszámát és minőségét 

tekintve. A Bene Akadémia 286 igazolt versenyzővel rendelkezik. Szeretnék jelentősen 300 fő 

felé vinni a létszámot, azért is, mert a legkisebb korcsoporttól elkezdtek a lányok is futballozni. 

Lakosságszám arányosan Kaposvár magasan a legmagasabb összegű támogatással segíti a 

sportot, melyre büszkék lehetnek. Másik eleme az előterjesztésnek az volt, hogy beszéljenek az 
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előttük levő bajnoki évről, amely egy teljesen más sporttámogatási rendszer alapján kívánja 

támogatni a kaposvári élsportot. Kiváló eredményeket értek el az egyéni sportokban is, több 

mint 10 fiatal lett az év jó tanulója és jó sportolója kitüntető cím tulajdonosa. Vagy egy új 

olimpikonuk is Halmai Petra személyében, a KASI úszószakosztályának a versenyzője. 

Átalakították egy tanulmány alapján az új sporttámogatási rendszerüket, amelynek négy 

jelentős eleme van, melyről tájékoztatta a képviselőket. Ezen alapelvek alapján hozta a testület 

elé a sportszervezetek támogatását, amely a következő bajnoki évre 362,3 millió forint. 

Véleménye szerint ez országos szinten kiemelkedő. Mindenki megkapta azt a támogatást, amit 

az előző évben kapott. Új eleme ennek a rendszernek, hogy az összköltségvetésükön belül az 

önkormányzati támogatás mértéke nem haladhatja meg a 40 %-ot. Szeretné, ha ez kevesebb 

lenne, mert van akkora pénzügyi erő Kaposváron, hogy sokkal több szponzort tudnak behozni 

külsőként. Mindegyik sportegyesület élt a TAO támogatás lehetőségével is. Fontosnak tartja, 

mert ezzel gazdagították a város vagyonát is. Az a sport, amely önkormányzati tulajdont is 

növel és a sport fejlesztési értékét is úgy határozza meg a képviselő-testület, akkor a 

sportegyesületeket segítve annak az önerejét megvizsgálva, az önrészt adják, így épült sok 

minden. Ezeket a lehetőségeket kihasználták, az elmúlt 3 évet figyelembe véve közel 1 milliárd 

forint értékű TAO-val tudták segíteni az egyesületeiket. A 4. napirendi pénzügyi előterjesztés 

esetében a röplabda kért segítséget, mind a női, mind a férfi, azért mert az év elején tervezett 

mértékben a TAO-t nem tudták feltölteni. A szövetség nem engedélyezte nekik, de ígéretük van 

arra, hogy ez januárig megtörténik. Javasolta, hogy nyújtsanak számukra addig kölcsönt. A 

kölcsön fedezete biztosítva van, mert amit adnak kölcsönt a második félévi eredményességi 

támogatásukból, amennyiben nem fizetik vissza, le lesz vonva. Megköszönte a munkájukat, a 

célkitűzések az előterjesztésből kiderülnek. A Rákóczival kapcsolatban elmondta, a 

labdarúgáshoz értők javaslatát elfogadva azt célozták meg, hogy zömében kaposvári kötődésű 

fiatal csapat álljon az NB III-ban rajthoz. Annak érdekében, hogy esélye legyen a bajnokság 

végén arra, hogy megugorhatja az NB III-at. Kérte olyan csapatot építsenek, amely egy vagy 

két éven belül el fogja tudni érni ezt a célt. Akkor volt jó a Rákóczi, ha saját nevelésű 

játékosokra építette a jövőjét, ehhez biztosítanak most költségvetési támogatást.  

 

-----Kérdések----- 

 

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő megköszönte a tanulmányt, érdekes és átfogó volt a 

felmérésekkel együtt. Ennek következménye lehetett az, hogy elfogadásra került egy 

önkormányzati rendelet, a 19/2021.(V.21.) ami a veszélyhelyzet miatt polgármesteri jogkörben 

elfogadott rendelet. A veszélyhelyzet alatti gyakorlat az volt, hogy az előterjesztéseket, 

különösen a rendeleteket megküldték a képviselő-testület tagjainak, akik arról véleményt 

nyilváníthattak. Visszanézte, nem találta ezt a rendeletet, miért így került elfogadásra?  

 

Bereczki Dávid tanácsnok polgármester úr említette, hogy arányaiban Kaposvár támogatta a 

sportot a legnagyobb mértékben lakosság arányosan. Ez a klubbokra vonatkozik, vagy benne 

van a tömegsport is? Jelenleg hány akadémista tagja a Rákóczi keretének? Szerepel az 

előterjesztésben egy kutatás, ami alapján a Bene Ferenc Akadémia „B” kategóriás tehetség 

központok közzé lett sorolva. Ezt dicséretesnek tartotta, mert 2019-ben még nem volt 

besorolható. Mit lehet tenni azért, hogy az Akadémia „A” besorolásba léphessen a következő 

években? Említették a beszámolóban, hogy a helyi munka eredményességét jelzi az, hogy azok 

az akadémistáik, akik magasabb szinten fociznak, elmennek más akadémiára. Ez sikerként van 

feltüntetve, ami véleménye szerint egy rossz gondolkodás. Véleménye szerint az a sikeres 

tehetséggondozás, amikor a legjobb játékosaik nem mennek el más akadémiákra, hanem meg 

tudják nekik teremteni azokat a feltételeket, hogy helyben tudjanak maradni és a Rákóczinak a 
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felnőtt keretét tudják majd erősíteni a jövőben. Mit tudnak tenni, hogy ezeket a tehetségeket 

helyben tartsák? 

 

dr. Szép Tamás tanácsnok információt szeretne kapni, mi minősül kiemelt sportszervezetnek? 

Hogy lehet ebbe a körbe bekerülni? Például bekerülhetne-e egy úszó klub a kiemelt 

sportszervezetek közzé, mi a feltétele? A jégcsarnok esetében, semmi pozitív hírt nem lehet 

hallani. Jó lenne, ha ott is lenne jéghoki csapat.   

 

Szita Károly polgármester nem volt munkatervi előterjesztés a rendelet, polgármester saját 

hatáskörben döntött, semmi akadálya nem lett volna, hogy kiküldjék. Jelen pillanatban egy 

igazolt versenyzője sincs a Rákóczinak. Két alkalmazottja van, a szertáros és a szertáros főnöke. 

A mostani döntésüktől számítottan, ha megkapják a féléves záró beszámolót, lehet igazolni a 

Kft-be. A városok összes sporttámogatását hasonlította össze a cikk, mindenhol a kiemelt 

csapatsportok voltak a legnagyobb mértékben a támogatottak között. Ahhoz, hogy az Akadémia 

„B”-ből „A”-ba jusson, sikeres szereplés kell. A tavalyi bajnoki évük egyenlő volt a kudarccal, 

hisz az NB I-ből kiesett 3 csapatuk, most visszakerült. Egyértelműen eredmény függő. Az 

Akadémia rendszert tekintve, ha röplabdában Nemzeti Akadémiájuk lesz, akkor ott lesz 400 

fiatal és azok Kaposváron fognak röplabdázni. Kell, hogy az utánpótlását biztosítsa a csapatnak, 

kell, hogy mutassa, hogy van feljebb, kell, hogy adjon az ország sportjának is játékosokat. 

Nyilvánvalóan jó lenne, ha a legjobbak itt maradnának, ez sok minden tényezőtől függ. Azt, 

hogy mi legyen a kiemelt sportág a képviselő-testület határozza meg. Nem javasolta ezt a kört 

bővíteni, legutóbb a női röplabdások kerültek be. A költségvetés kapcsán kiemelte a testület 

azokat a csapatsportokat, amelyekben látta azt a rációt, hogy kiemelt sportágként kell 

működtetni. Egyrészt azért, mert a többi sportághoz képest jóval jelentősebb támogatást 

igényelnek. A Közgyűlés rendeletet alkot, vagy módosít akkor, amikor kiemelt 

sportszervezetekről kell, hogy döntsenek.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő a költségvetési támogatásoknál számára mindig a 

költségvetés egésze a lényeges, nem tud eltekintgetni anélkül, hogy melyik forrásból, melyik 

feladatellátásból kell megtakarítani az önkormányzatnak. Érdemben nem változott az eddigi 

támogatási keretösszeg, amit a sportra szánnak. A sportkoncepcióról készült tanulmány fontos 

megállapításai, az önkormányzat kifejezetten magas hányaddal járul hozzá a klubok 

költségvetéséhez, ami egyrészt aggályokat vet fel a hosszú távú fenntarthatóság miatt, másrészt 

egyértelművé teszi, hogy ezért a városnak megfelelő ellenszolgáltatásban kell részesülnie.  A 

támogatásokban az eredményességi elem aránya rendszerint alacsony, és csak a sportszakmai 

eredményre fókuszál. Láthatóan magas a kiemelt sportszervezetek száma, így a finanszírozási 

modell fenntarthatósága ebből a szempontból is kérdéses. A sportszakmai eredményeken kívül, 

a nézőszámok, illetve a marketing kihívásokra tesz az anyag javaslatot, illetve hogy növelni 

kell az eredményességi támogatásnak a mértékét. Módosító javaslatai a határozati pontokhoz, 

a 10.) pontnál eredményességi támogatás a Kft részére kizárólag az NB II-es bajnokságban 

történő visszajutás esetén jár. A 11.) pont utolsó mondatában javasolta, hogy a Közgyűlés 

utólagos tájékoztatása helyett, a Közgyűlés soron következő ülésén adjon tájékoztatást. A 

működési célú támogatásoktól való eltérés esetén. A határozati javaslat 13.) pontjában a 

Közgyűlés elismerését és köszönet kifejezését, javasolta, az eltérő teljesítmények miatt, akik 

olyan teljesítményt adtak azoknak köszönjék meg. Javasolta, hogy a kiemelt sportszervezetek 

beszámolóit nézve júniusban már készen voltak, a jövőben ezeket, ha megkaphatnák egyből és 

utána az előterjesztést könnyebb lenne felkészülniük.  
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Bereczki Dávid tanácsnok vegyes érzéseket kelt benne az előterjesztés. Nagyon fontosnak 

tartja, hogy ezeket az intézményeket és csapatokat, és alapvetően a sportot támogassa a város, 

azonban a mértéke számára kicsit visszás. Az előterjesztés alapján a kosárlabda csapat, a női és 

férfi röplabda csapat, a vízilabda csapat összesen 168.533.000.- Ft-ot, a focira pedig elmegy 

220.884.722.- Ft, neki nagyon aránytalannak tűnik. A többi csapattal ellentétben, a Rákóczi 

évről évre zuhan. Az az érzése, hogy ez egy feneketlen vödör, amibe csak öntik a pénzt. A többi 

önkormányzatnál az látható, hogy határt szabnak, és amikor vannak eredmények, újra 

kaphatnak támogatást. Véleménye szerint a teljesítmény alapú támogatás a magyar foci jövője.  

 

 

Dér Tamás alpolgármester amikor a kiemelt csapatokat tárgyalják, ne felejtsék el a 

képviselők, hogy az utánpótlásról is szavaznak. Kb. 1000-1500 sportoló van a csapatok mögött, 

akik az utánpótlást képviselik. Jégcsarnokkal kapcsolatban, mivel nincs felnőtt sportág a 

jégkorongban, nagyon nehezen tud fejlődni. Jelen pillanatban a jégkorong az Ocskay 

Akadémiának a kihelyezett bázisa, bízik benne, tud majd erősödni. Az utolsó határozati 

javaslati pontnál mindenkinek szeretné megköszönni, aki bármit is tett a csapatáért. Minden 

csapatnak köszönte az éves munkáját, kérte, figyeljenek oda az utánpótlásra.  

 

 

Szita Károly polgármester megköszönte a véleményeket. Elmondta, a sport nem arról szól, 

hogy mindig bajnokok. Nemcsak akkor kell szeretni, ha a dobogó első helyén állnak, akkor is 

kell szeretni, amikor hátul vannak, abban a hitben és reményben, hogy mindig lehet jobb. Erről 

szól a küzdelem, erről szól a sport. Bereczki Dávid képviselő úr, ha elolvassa a tanulmányt 

minden kérdésére választ fog kapni. A sportot sporttal össze lehet hasonlítani, de hogy 

mennyibe kerül egy sportegyesület, azt a másikhoz mérni nem lehet. Ezt példákkal mutatta be. 

Nem javasolta, hogy az eredményességi támogatást a Labdarúgó Kft-nek csak akkor járjon, ha 

NB II-be felkerül, mert csapatot kell építeni. E tekintetben javasolta, hogy az eredeti határozati 

javaslatot támogassák. Elfogadja, hogy a soron következő Közgyűlés legyen, ha el kell térniük 

a támogatástól. A köszönetnyilvánításokban alpolgármester úr véleményét osztja, köszöni 

valamennyi sportegyesületnek az elmúlt évet, még akkor is, ha kudarcos volt. A bajnoki 

szereplés csak egy része annak, amit csinálnak. Igyekezni fog, hogy időben megkapják az 

anyagokat, azért nem a rendes Közgyűlésre hozták be az előterjesztést, mert későn kapták meg. 

A határozati javaslatok tekintetében három módosító indítvány van. Kérte, ezekről külön 

szavazzanak.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 5173   Száma: 21.06.23/1/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 23 18:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslat 10.) pontjának módosító indítványáról az alábbiak 

szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 17.65 16.67 

Nem 10 58.82 55.55 

Tartózkodik 4 23.53 22.22 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5174   Száma: 21.06.23/1/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 23 18:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslat 11.) pontjának módosító indítványáról az alábbiak 

szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 

 

#: 5175   Száma: 21.06.23/1/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 23 18:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslat 13.) pontjának módosító indítványáról az alábbiak 

szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 17.65 16.67 

Nem 12 70.59 66.66 

Tartózkodik 2 11.76 11.11 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Szita Károly polgármester kérte, szavazzanak a határozati javaslatról a módosításokkal 

együtt, beleértve a pénzügyi beszámolóból előrehozott sportot érintő határozati javaslatokat is. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5176   Száma: 21.06.23/1/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 23 18:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 82.36 77.77 

Nem 1 5.88 5.56 

Tartózkodik 2 11.76 11.11 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

27/2021. (VI. 23.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kiemelt sportszervezetek 2021/22-es 

bajnoki idényre vonatkozó támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
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1) A Közgyűlés a sportszervezetek részére a 2-10.) pontokban meghatározott támogatásokat 

biztosítja, azzal, hogy az önkormányzati támogatás formájáról a kifizetések időpontját 

megelőzően köteles a sportszervezet vezetője írásban nyilatkozni. A határozatban szereplő 

támogatási összegek – kivéve a 10. pont - függetlenül a támogatási formától bruttó 

összegek, szponzoráció esetén az ÁFA összegét tartalmazzák. A sportszervezetek részére 

nyújtott pénzbeli források biztosításának feltételeit a felek szerződésben rögzítik. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

 2022. január 31. 

 

2) A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft., mint kiemelt sportszervezet részére 

az alábbi támogatásokat biztosítja: 

 

Működési támogatás (szponzoráció): 73.000.000 Ft 

 

Ebből: alap támogatás 2021. II. félév: 36.500.000 Ft 

                 eredményességi támogatás 2022. I. félév: 36.500.000 Ft 

                    

Eredményességi feltételek: 

 

Kritériumok a KKK Kft részére 

Bajnoki helyezés  

(50%) 

NB I A 1–8.: 150% 

NB I A 9–10.: 100% 

NB I A 11.: 50% 

NB I A 12.– : 0% 

Nézőszám  

(50%) 

1200– : 150% 

900–1199: 100% 

700–899: 50% 

0–699: 0% 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2021. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés) 

 2022. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés) 

 

3) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda SE, mint kiemelt sportszervezet részére az alábbi 

támogatásokat biztosítja: 

 

Működési támogatás (szponzoráció): 50.000.000 Ft 

 

Ebből: alap támogatás 2021. II. félév: 25.000.000 Ft 

                 eredményességi támogatás 2022. I. félév: 25.000.000 Ft 

                    

Eredményességi feltételek: 
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Kritériumok a KRSE részére 

Bajnoki helyezés  

(50%) 

Extraliga 1.: 150% 

Extraliga 2.: 100% 

Extraliga 3.: 50% 

Extraliga 4.– : 0% 

Nézőszám  

(50%) 

400– : 150% 

300–399: 100% 

200–299: 50% 

0–199: 0% 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2021. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés) 

 2022. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés) 

 

4) A Közgyűlés a 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club, mint kiemelt 

sportszervezet részére az alábbi támogatásokat biztosítja: 

 

Működési támogatás (szponzoráció): 30.000.000 Ft 

 

Ebből: alap támogatás 2021. II. félév: 15.000.000 Ft 

                 eredményességi támogatás 2022. I. félév: 15.000.000 Ft 

                    

Eredményességi feltételek: 

 

Kritériumok a KNRC részére 

Bajnoki helyezés  

(50%) 

Extraliga 1–2.: 150% 

Extraliga 3–4.: 100% 

Extraliga 5.–: 0% 

Nézőszám  

(50%) 

550– : 150% 

400–549: 100% 

250–399: 50% 

0–249: 0% 

 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2021. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés) 

 2022. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés 

 

5) A Közgyűlés a 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére - amennyiben 

a csapat túljut az első fordulón – nemzetközi szereplés kiadásainak fedezetére 5.000.000 

Ft támogatást biztosít.  

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2021. december 31. 
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6) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely SE, mint kiemelt 

sportszervezet részére 10.000.000 Ft működési támogatást biztosít, melynek utalására 

félévente egyenlő arányban kerül sor. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében engedélyezze a támogatás ütemezésének 

módosítását. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

 

7) A Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub Kft., mint kiemelt sportszervezet részére az 

alábbi támogatásokat biztosítja: 

 

Működési támogatás (szponzoráció): 41.400.000 Ft 

 

Ebből: alap támogatás 2021. II. félév: 20.700.000 Ft 

                 eredményességi támogatás 2022. I. félév: 20.700.000 Ft 

                    

Eredményességi feltételek: 

 

Kritériumok a KVK Kft. részére 

Bajnoki helyezés  

(50%) 

OB I 1–8.: 150% 

OB I 9–12.: 100% 

OB I 13.*: 50% 

OB I 14.: 0% 

Nézőszám  

(50%) 

350– : 150% 

250–349: 100% 

150–249: 50% 

0–149: 0% 

 *sikeres osztályozóval 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2021. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés) 

 2022. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés 

 

8) A Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub, mint kiemelt sportszervezet részére a városi 

létesítmények bérleti díjának TAO önerejére 2021. augusztus 31-ig 5.000.000 Ft utánpótlás 

támogatást biztosít. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2021. augusztus 31. 
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9) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia, mint kiemelt 

sportszervezet részére az a) pontban és egyéb sport támogatásként a b) és c) pontban 

nevesített támogatásokat biztosítja: 
 

a) Működési támogatása (támogatási forma: utánpótlás)  25.000.000 Ft 

                  Ütemezés: 2021. II. félév 12.500.000 Ft 

                                    2022. I. félév 12.500.000 Ft 

 

b) A Rákóczi Stadion bérleti díj kompenzációjára: 

2021. II. félév  2.408.556 Ft/hó x 6 = 14.451.336 Ft 

2022. I. félév 2.408.556 Ft/hó x 6 = 14.451.336 Ft 

 

c) A Rákóczi Stadion üzemeltetésére (elszámolási kötelezettséggel)  

2021. II. félév 3.597.000 Ft/hó x 6 = 21.582.000 Ft 

2022. I. félév 3.597.000 Ft/hó x 6 = 21.582.000 Ft 
                                                               

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

 

10) A Közgyűlés a Kaposvári Labdarúgó Kft. részére az NBIII-as csapat működéséhez egyéb 

sport támogatásként legfeljebb nettó 40.000.000 Ft (bruttó 50.800.000 Ft) támogatást 

biztosít, a támogatás jogcímének függvényében. 

 

Ebből:  alap támogatás 2021. II. félév: 20.000.000 Ft (25.400.000 Ft) 

             eredményességi támogatás 2022. I. félév: 20.000.000 Ft (25.400.000 Ft)

  

                    

Eredményességi támogatás a Kft részére kizárólag az NBIII-as bajnokságban elért 1. 

helyezés esetén jár. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2021. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés) 

 2022. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés) 

 

11) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a működési célú támogatások az 2-10.) pontban megjelölt 

részletekben kerülnek kifizetésre a sportszervezetek részére. Ettől a Polgármester rendkívül 

indokolt esetben eltérhet a Közgyűlés utólagos, a testület soron következő ülésén történő 

tájékoztatása mellett. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2022.június 30. 

 

12) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a kiemelt sportszervezetek részére megítélt támogatások 

kapcsán a támogatási, illetve szponzori szerződések megkötésére azt követően kerülhet sor, 

hogy a sportszervezet vezetője nyilatkozik a lezárt bajnoki időszak gazdálkodásáról, 

pénzügyi helyzetéről (legalább „0” szaldós egyenleggel zár, vagy hiány esetén, annak 
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fedezete biztosított). A sportszervezet vezetője a nyilatkozatát köteles hitelt érdemlően, 

számviteli dokumentumokkal alátámasztani (2021. I. félévi főkönyvi kivonat, egyéb 

indoklás). 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

 

13) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda SE részére 10.000 e Ft kamatmentes kölcsönt biztosít 

2022. március 31-i visszafizetési határidővel a 2021. évi költségvetés működési célú 

általános tartalék kerete terhére.  

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2021. augusztus 31. 

 2022. március 31.  (a kölcsön visszafizetésére) 

 

14) A Közgyűlés az 1MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére 13.700 e Ft 

kamatmentes kölcsönt biztosít 2022. március 31-i visszafizetési határidővel a 2021. évi 

költségvetés működési célú általános tartalék kerete terhére.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2021. augusztus 31. 

 2022. március 31.  (a kölcsön visszafizetésére) 

 

15) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda SE részére a 2020/2021-es TAO pályázata keretében 

megvalósult eszközbeszerzések önerejére legfeljebb 4.300 e Ft (szponzori szerződés esetén 

legfeljebb bruttó 5.461 e Ft) önkormányzati forrást biztosít a 2021. évi költségvetés 

működési célú általános tartalék kerete terhére.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2021. augusztus 31. 

 

16) A Közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki a kiemelt sportszervezeteknek a 

2020/2021-es bajnoki évadban nyújtott szereplésükért. Köszönetet mond a szponzoroknak, 

az elért eredmények támogatóinak. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő:  2021. június 30. 

 

 

Szita Károly polgármester megköszönte a meghívottaknak az elmúlt bajnoki évet. A 

képviselő-testület döntött a soron következő bajnoki év támogatásáról, tudja nem lesz könnyű. 

Amíg nem tudnak találni egy tartós nemcsak valaminek a cseréjében nyújtott szponzori 

támogatást, addig mindig ilyen nehéz lesz.  
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-----2. Előterjesztés a Kaposvári Labdarúgó Kft. üzletrészének megvásárlásáról----- 

 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester köszönetet mondott az elmúlt öt esztendőért a Kaposvári 

Labdarúgó Kft. üzemeltető tulajdonosának, Murányi Ferenc úrnak. Öt éven keresztül a 

labdarúgás mellett volt, a kaposvári labdarúgást kiemelt mértékben támogatta. Ebben az öt 

évben voltak fent is, voltak lent is, mindent megértek. Másrészt azért tartoznak köszönettel, 

mert nem egy adóssággal terhes társaságot hagyott, hanem egy pénzzel rendelkező, TAO 

fejlesztési forrással rendelkező gazdasági társaságot ajánlott fel Kaposvár Megyei Jogú 

Városnak 1.000.- Ft-ért megvásárlásra. Főkönyvi kivonat és előzetes mérleg van, jelentős 

készpénz állománnyal, jelentős vagyonnal, több mint 200 millió forintos vagyonnal, és jelentős, 

több mint 100 millió forintos TAO támogatással rendelkezik. Mivel nem fér bele a cég 

profiljába, ki kíván lépni, nem kívánja ilyen mértékben támogatni a Labdarúgó Kft-t. Eladhatta 

volna másnak, de a városnak ajánlotta fel 1.000.- Ft-ért. Az előterjesztés arról szól, hogy éljenek 

a lehetőséggel és vásárolják meg a Labdarúgó Kft-t. Ugyanakkor, hogy ne legyen tartós 

tulajdonosa a Kft-nek Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, keresse meg azt, aki ezt 

a feladatot átvállalja. Nagyon sok új modellt megnéztek az elmúlt hetekben, hónapokban és egy 

nagyon jól működő klub modellt ajánlanak a képviselők figyelmébe. A Bene Ferenc Labdarúgó 

Akadémiának ajánlják fel szintén 1.000.- Ft-ért a Labdarúgó Kft. tulajdonjogát, kössenek velük 

adásvételi szerződést. Magyarországon is működik több ilyen modell. Azzal a javaslattal, hogy 

ott maradnak mögöttük támogatóként, de építsenek egy új csapatot. Abban hisz, ha nincs helyi 

szív egy csapatban, akkor csak a pénzzel nem fogja tudni kihozni a maximumot. Ha minden jól 

megy, akkor január 1-től a 25 év alatti foglalkoztatottakra nem kell SZJA-t fizetni. Építsenek 

fel egy csapatot, ami stabilan meg tud kapaszkodni az NB II-ben. Két könyvvizsgálói 

vizsgálatot rendeltek el, az egyik a Labdarúgó Kft. vagyonának vizsgálata miatt, a másik a Bene 

Akadémiánál azért, hogy tartósan stabil helyen tudhatják-e a tulajdonukat, amit eladnak. Az 

első eredménye meg van, amiről be is számolt, az Akadémia vizsgálata még folyamatban van, 

ezért szerepel feltételes módban, hogy felhatalmazást kér. Abban az esetben, ha rendben 

találnak mindent, akkor ugyanolyan feltételekkel, ahogy vették adhassák tovább a 

tulajdonjogukat. Gémesi úrral megállapodott, hogy július 1-jétől a Kft. ügyvezetőjeként látja el 

feladatait. Köszönetét fejezte ki, hogy vállalta ezt a munkát. Amíg az önkormányzat 

tulajdonában van a Kft. felügyelő bizottságot is kell jelölniük, amikor eladták a Bene 

Akadémiának, akkor már nem kell működtetni. FEB tagoknak javasolta Dér Tamás, Ráczné 

Varga Mária és Agócs Attila személyeket. Új alapokra helyezve a kaposvári labdarúgás jövőjét 

végre kialakul egy olyan struktúra, ami nem működött eddig még Kaposváron, hogy nincs 

külön profi Labdarúgó Kft. és nincs külön utánpótlás nevelés, Bene Ferenc Labdarúgó 

Akadémia. Így tudják felépíteni azt a jövőt, amit szeretnének.  

 

-----Kérdések----- 

 

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő az előterjesztés és a szerződés 2. pontja közötti 

megfogalmazásbeli különbségre vonatkozó a kérdése. Idézett az előterjesztésből. Javasolta, ha 

cégvásárlás van, ezeket a kivonatokat a közgyűlési előterjesztéshez mellékeljék. Miért nem 

szerepel jogvita esetén az eljáró illetékes bíróság kikötése? Polgármester úr mondta az előző 

előterjesztés kapcsán, hogy két alkalmazott van, a szertáros és a főnöke. Két fő alkalmazott havi 

bérköltsége bruttó 6.546 ezer forint, ez helytálló? 
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Bereczki Dávid tanácsnok az előterjesztésben az szerepel, hogy az eddigi tulajdonos a TD 

Vagyonkezelő Kft. kezdeményezte a cég üzletrészének a jelképes ellenérték fejében 

önkormányzat részére történő értékesítését, mert ez a tevékenység jelentősen eltér a gazdasági 

profiljától. Eddig is ez a cég birtokolta a tulajdonjogokat, az NB III. már olyan szinten eltér az 

NB II-től, NB I-től, hogy azt mondta az eddigi tulajdonos, hogy már nem tudja megtartani a 

Rákóczit? Vagy részletesebben lehet tudni, hogy mi áll a hátterében? 

 

Szita Károly polgármester a tulajdon eladásnál kinek mi köze hozzá, hogy miért akarja eladni. 

Kaptak egy lehetőséget, joguk eldönteni, hogy igent, vagy nemet mondanak rá.  

 

Balogh Beáta igazgató a szerződés tervezet 2. pontjában szerepel, hogy a június 22-i állapotot 

tükröző főkönyvvel igazolja az eladó, hogy nincs a megkötés időpontjában fennálló tartozása, 

kötelezettségeit is rendezte. Mivel élő cégről van szó, egy pillanatnyi állapotot tud most 

tükrözni, folyamatosan fog keletkezni kötelezettsége, de lejárt tartozása nincs a cégnek. Az 

előterjesztésben úgy szerepel két fő alkalmazott bérköltsége, a járulékok befizetése és az ÁFA 

fizetési kötelezettségből eredő előzetesen 6.546 millió forint, ez folyamatos felsorolás, 

együttesen tartalmazza ezt az összeget. Itt már a júniusban kifizetett bérek utáni járulékok is 

egy jelentős összeget képviselnek, amit majd júliusban kell megfizetni a társaságnak.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Bereczki Dávid tanácsnok a Rákóczit üzemeltető cég a várostól több száz millió forintos 

támogatást kapott az elmúlt években. Nem akarja elhinni, hogy nem tudnak arról, pontosan 

miért akar megszabadulni a tulajdonos a Rákóczitól. Megérti, ha nem akarja elmondani, 

feltételezi, hogy már nem tud belőle kihozni hasznot.  

 

Szita Károly polgármester ha tud mutatni olyan klubot labdarúgásban, amiből vesznek ki 

pénzt, mert hasznot hoz, megemeli a kalapját. Megköszönte a véleményeket, hozzászólásokat. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5177   Száma: 21.06.23/2/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 23 19:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88.24 83.32 

Nem 1 5.88 5.56 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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28/2021. (VI. 23.) önkormányzati határozat: 

 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Labdarúgó Kft. 

üzletrészének megvásárlásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 1000 Ft vételárért megvásárolja a Kaposvári Labdarúgó Kft-t, 

és felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti üzletrész adásvételi 

szerződés aláírására. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2021. június 24.  

 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Labdarúgó Kft. 

ügyvezetői tisztségének betöltésére a Kft. önkormányzati tulajdonba kerülését kezdve 

Gémesi Csabát bízza meg. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megbízási 

szerződés aláírására. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2021. július 5. 

 

3.) A Közgyűlés a 148/2019.(XI.28.) önkormányzati határozat 2. pontját alábbi D/ ponttal 

kiegészíti: 

„D/ Kaposvári Labdarúgó Kft. 

  1 Gémesi Csaba” 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő: 2021. július 5. 

 

4.) A Közgyűlés a 148/2019.(XI.28.) önkormányzati határozat 3. pontját alábbi E/ ponttal 

kiegészíti: 

„E/ Kaposvári Labdarúgó Kft. 

 Dér Tamás 

 Ráczné Varga Mária 

 Agócs Attila” 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő: 2021. július 5. 

 

5.) A Közgyűlés felkéri a Kaposvári Labdarúgó Korlátolt Felelősségű társaság ügyvezetőjét, 

hogy intézkedjen a társaság üzletrész átruházással kapcsolatos cégbírósági bejelentés 

megtétele iránt. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Gémesi Csaba ügyvezető 

Határidő: 2021. július 24. 
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6.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Labdarúgó Kft. székhelye 7400 Kaposvár, 

Pécsi u. 4. (2417/33 hrsz) 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Gémesi Csaba ügyvezető 

Határidő: 2021. július 24. 

 

7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Labdarúgó Kft 

100 %-os üzletrészt értékesíti Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére 1.000 Ft-ért, az 

Akadémia teljes átfogó pénzügyi ellenőrzését követően. A Közgyűlés felhatalmazza a 

polgármestert az üzletrész értékesítéséről szóló adás-vételi szerződés aláírására, utólagos 

beszámolási kötelezettség mellett. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

 

 

-----3. Előterjesztés egyéb vagyonhasznosítási ügyekről----- 

 

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

 

-----Kérdések----- 

 

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő miért térítésmentesen adjuk egy állami szervnek 10 évre 

a Pécsi u. 45. szám alatti ingatlant? Hány lakás kiépítésére kerül sor a Kontrássy u. 6. szám 

ingatlannál? Olyan szempontból érdekelné, hogy a parkolást hogyan lehet megoldani? 

Megdöbbenve tapasztalta az értékbecslésnél a fotókat, hiszen ezt az ingatlant felújította az 

önkormányzat, amikor az Együdöt ideiglenesen odaköltöztette. A képek alapján egy teljesen 

szétvert ingatlanról van szó. Az állagmegóvás kinek volt a feladata? Az értékbecslés április 19-

én kelt, úgy gondolja összevárták az előterjesztéshez szükséges anyagot. A Noszlopy G. u. 6. 

szám alatti önkormányzati ingatlan bérlőjének biztosítja  az önkormányzat, hogy az ingatlant 

albérletbe adhatja, mi ennek az oka? 

 

Szita Károly polgármester a Pécsi utcai Általános Iskolát legnagyobb bánatára be kellett zárni 

szeptember 1-től. A tankerület fenntartásában működött ez az épület, amíg iskola volt. Amikor 

az állami irányítású oktatás bevezetésre került, nem minden esetben, de az oktatás részére 

szolgáló ingatlanok jelentős része önkormányzati tulajdonban maradt, így a Pécsi utcai iskola 

épülete is. Ide kapcsolódóan elmondta, a Virág utcai kollégium bezárt, jelentkezett egy cég és 

helyiséget kért egy pályázatának a megvalósításához. Oda adtak két szintet, melyet Európai 

Uniós forrásból felújítottak és jelenleg is ott működnek. Amikor elindították a gépipariban a 

honvéd kadét képzést, megkereste a honvédelmi miniszter urat támogassa azt. Elindult egy 

olyan folyamat, ami ma már ott tart, hogy akkor tudják beindítani ezt a magasabb szintű képzést, 

ha egy csak a honvéd kadétok által használt kollégiumot tudnak létesíteni. Fenntartási 

kötelezettsége van a Virág utca kollégiumban még mindig a szervezetnek, aki bent van, ezért 

úgy döntöttek, hogy kapja meg a Pécsi utcai iskola épületét. Mivel az épület üresen áll, és ha 

egy épületet nem használnak, csak romlik az állaga, ezért nem kértek érte bérleti díjat. 

Társadalmi szervezettől egyébként sem kértek volna. Kontrássy u. 6. szám alatti ingatlan 

kapcsán Borhi Zsombor alpolgármester úrnak köszönetét fejezte ki. Legalább egy esztendeje 
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dolgozik azon, hogy az ingatlannak hasznosítási lehetőséget találjon. Mindenki visszalépett a 

szerződéskötéstől, amikor szembesültek az ingatlan állapotával. Felmérték, az ingatlan 

felújítási költsége több mint 100 millió forint lenne. Nem tudtak volna erőforrást biztosítani a 

felújításra, de a funkcióját sem találták volna meg. Most 9 lakást építenek, szigorú jogszabály 

meghatározza azt, hogy lakásonként milyen feltételekkel, hol kell, és hány darab parkolót 

biztosítani. Ez a tervező és az építtető feladata, így erre a kérdésre nem tud pontosan válaszolni. 

Noszlopy u. 6. szám alatti ingatlan esetében elmondta, nagy beruházást kellett végrehajtani 

rajta, 17 millió forint az elismert felújítási költsége. Ha a bérlő elmegy, valakinek meg kell 

térítenie. A bérlő úgy döntött, hogy ezt a tevékenységet ebben a formában nem kívánja tovább 

folytatni. Egyik lehetőség, hogy a berendezést elviszi és megmarad egy szétvert ingatlan, vagy 

megveszi az önkormányzat az elismert költség értékében. A másik lehetőség, hogy az 

önkormányzati rendelet azt mondja, az értéknövelő felújításoknak a 75 %-a beszámítható a 

bérleti díjba úgy, hogy havonta 50 % bérleti díjat kell kifizetni a bérlőnek. Az üzemeltető talált 

egy leendő bérlőt és ezt úgy tudják megoldani, ha marad továbbra és bérlő, de engedélyezik 

számára azt, hogy albérleti szerződést köthet az ingatlanra. Több megoldás szóba jöhet, de ezt 

javasolják a legcélszerűbbnek.  

 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő a gyorsabb döntéshozatal miatt már bizottsági szakban 

is javasolta, hogy a határozati javaslat 1., 2., 3., 10., 15. pontjairól külön szavazzanak, a többi 

pontot egyben is szavazhatják.  

 

dr. Giber Vilmos tanácsnok a korhűség miatt említette a Pécsi utcai Általános Iskolát, 

kultúrtörténeti jelentőséggel bír, hisz Klebersberg kultuszminiszter úr két intézményt építetett 

Kaposváron. Az egyik a Berzsenyi utcai Általános Iskola, amely polgári iskolának épült, a 

másik a Pécsi utcai Általános Iskola. Az a kérése, hogy az épület tulajdonosa, vagy használója 

becsülje meg, 1920 és1930-ban épültek az épületek. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5178   Száma: 21.06.23/3/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 23 19:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslat 1. pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 82.36 77.77 

Nem 2 11.76 11.11 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 

 

#: 5179   Száma: 21.06.23/3/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 23 19:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslat 2. pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 82.36 77.77 

Nem 2 11.76 11.11 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5180   Száma: 21.06.23/3/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 23 19:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslat 3. pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 82.36 77.77 

Nem 2 11.76 11.11 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 

 

#: 5181   Száma: 21.06.23/3/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 23 19:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslat 10. pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 82.36 77.77 

Nem 2 11.76 11.11 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5182   Száma: 21.06.23/3/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 23 19:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslat 15. pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 82.36 77.77 

Nem 2 11.76 11.11 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 

 

#: 5183   Száma: 21.06.23/3/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 23 19:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

29/2021. (VI. 23.) önkormányzati határozat: 

 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, 3360 hrsz-ú 

„általános iskola” megnevezésű, természetben 7400 Kaposvár, Pécsi u. 45. szám alatti, 

ingatlan 724,7 m2 részét (földszinti és alagsori rész) térítésmentesen a Társadalmi 

Esélyteremtési Főigazgatóság részére 2021. szeptember 1-jétől 2031. március 31- ig 

biztosítja. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztéshez csatolt 1. számú 

melléklet szerinti, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal kötendő 

ingatlanhasználati megállapodást jóváhagyja és annak aláírására a Polgármestert 

felhatalmazza.  

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2021. szeptember 1. (szerződés megkötésére) 

 

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

6. sz. alatti (hrsz.: 234) önkormányzati tulajdonú ingatlanát, valamint a mellette lévő, 

Kaposvár, Kontrássy u. 4. ( hrsz.: 233) sz. alatti, részben önkormányzati tulajdonú ingatlan 

udvari szárnyában elhelyezkedő 76,47 m2-es épületrészét, - az értékesítendő épületrészre 

vonatkozó  tulajdoni hányad részt -, mely a Kaposvár, Kontrássy u. 6. sz. épület  udvari 

épületével határos, együttesen, egyidőben lakásépítés céljára értékesíti a 2. számú 

mellékletben meghatározott pályázati feltételek szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a 

Polgármestert érvényes és eredményes pályázati eljárást követően az adásvételi szerződés 

aláírására. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2021. június 30. (pályázat kiírására) 
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3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Dési Huber u. 

4. sz. alatti (hrsz.: 1007/2) önkormányzati tulajdonú ingatlanát, valamint az ingatlanra 

tervezett 30 lakásos társasház engedélyes és kiviteli terveit együttesen, egyidőben értékesíti 

a 3. számú mellékletben meghatározott pályázati feltételek szerint. A Közgyűlés 

felhatalmazza a Polgármestert érvényes és eredményes pályázati eljárást követően az 

adásvételi szerződés aláírására. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2021. június 30. (pályázat kiírására) 

 

4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Nádasdi utca, 

külterület 0133/2 hrsz-ú, kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlan 600 m2 –es 

területét 2021. június 25. napjától határozatlan időre térítésmentesen a Kaposvári 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.; Cg. 14-09-314750) 

használatába adja a feladatellátási szerződésben foglalt kötelező önkormányzati feladat 

ellátási tevékenységhez használt hulladékgyűjtő gépjárművek tárolása céljára. Kaposvár 

Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvári Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. a 0133/2 hrsz-ú ingatlanon telephelyet létesítsen, azt a cégnyilvántartásban 

telephelyként bejegyezzék. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2021. június 30. (engedély kiadása) 

 

5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. 

évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő, 

természetben Kaposvár, Somssich P. u. 14. szám alatti, kaposvári 836 hrsz-ú, „kivett állami 

terület I.” megnevezésű, 1960 m2 nagyságú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2021. szeptember 1. 

 

 

6.) A Kaposvár, Somssich P. u. 14. szám alatti, kaposvári 836 hrsz-ú, „kivett állami terület I.” 

megnevezésű ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott „lakás- és 

helyiséggazdálkodás” biztosítása érdekében, valamint az 1246/2021. (V.6.) kormány 

határozat szerint munkásszállás építése céljára kívánja tulajdonba venni. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2021. szeptember 1. 

 

 

7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a Kaposvár, Somssich P. u. 14. 

szám alatti, kaposvári 836 hrsz-ú, „kivett állami terület I.” megnevezésű tulajdonba adás 
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érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését.  

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2021. szeptember 1. 

 

8.) Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt Kaposvár, Somssich P. u. 14. szám 

alatti, kaposvári 836 hrsz-ú, „kivett állami terület I.” megnevezésű ingatlan utcai 

homlokzata helyi védettség alatt áll és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése 

esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2021. szeptember 1. 

 

9.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kaposvár, Somssich P. u. 14. szám 

alatti, kaposvári 836 hrsz-ú, „kivett állai terület I.” megnevezésű ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 

jogkörben eljárjon, valamennyi nyilatkozatot megtegye, az ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2021. szeptember 1. 

 

10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata a 9001 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból kialakuló 150 m2 területű 

9001/2. hrsz-ú ingatlant 195.000 Ft bruttó nyilvántartási értéken, valamint a 9009 hrsz-ú 

ingatlanból kialakuló 9009/9 hrsz-ú ingatlant 132.000 Ft bruttó nyilvántartási értéken a 

„Kaposvár intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések 

IMCS” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében ingyenesen a Magyar Állam 

tulajdonába adja. A tulajdonjog átruházással kapcsolatos nyilatkozatok, szerződések, 

valamint a kaposvári 9001 és 9009 hrsz-ú ingatlanokra bejegyzett szolgalmi jogok 

telekalakítást követően kialakuló ingatlanokra történő áthelyezéséhez szükséges 

nyilatkozatok aláírására a Közgyűlés a Polgármestert felhatalmazza. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2021. július 15. 

 

11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés 4. számú 

mellékletét képező, a Kaposvár - Kaposfüred 15385 hrsz-ú ingatlanon található füves 

sportpálya 2021. augusztus 15-től 2021. november 30-ig 168 óra időtartamban, illetve 

2022. március 15-től 2022. június 30-ig 168 óra időtartamban, mindösszesen 336 óra 

időtartamban 8.000,- Ft/óra +Áfa bérleti díjat tartalmazó pályázati felhívást jóváhagyja.  

 

Felelős:                      Szita Károly polgármester 

Közreműködik:          Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:            2021. július 15 
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12.) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy határozott, hogy Horváth Zita e.v., mint 

bérlő a Kaposvár, Sávház III. lh. fsz. (Ny-i oldal) szám alatti bérleményben elvégzett 

értéknövelő beruházás számlákkal igazolt nettó 615.000, Ft költség 75 %-a, nettó 461.250, 

Ft a bérleti díjban elszámolásra kerül oly módon, hogy a bérlő által havonta benyújtott 

számla alapján elszámolt összeg a nettó bérleti díj 50 %-áig terjedhet. Az elszámolásban 

érintett, nettó 615.000, Ft összegű beruházás, eszközök, anyagok az önkormányzat 

tulajdonába kerülnek. A homlokzati cégtábla és a légkondicionáló kültéri egység 

elhelyezése vonatkozásában bérlő előzetesen köteles településképi eljárás lefolytatását 

kezdeményezni a városi főépítésznél. A bérleti díjba történő beszámítás kezdő időpontja 

2021. augusztus 1. napja. Amennyiben a bérlő bérleti jogviszonya a költségek teljes 

elszámolása előtt megszűnik, úgy a még el nem számolt költségek megtérítésére nem 

tarthat igényt. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2021. június 30. (bérlő értesítése) 

 

13.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Noszlopy G. 

u. 6. szám alatti ingatlanban a Jazztaurant Bt., mint bérlő bérleti jogviszonyát 2027. június 

30-ig meghosszabbítja.  
 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  

Határidő: 2021. július 31. 
 

14.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Noszlopy G. u. 6. szám alatti Bérlő által elvégzett 

értéknövelő beruházások számlákkal igazolt nettó 17.004.498, Ft költségéből 12.753.373 

Ft összegű részt a bérleti díjban elszámolásra kerül oly módon, hogy a bérlő havonta a nettó 

bérleti díj 50%-áról számlát állít ki, amely kompenzálásra kerül a bérlő által fizetendő 

bérleti díjjal szemben. Az elszámolásban érintett beruházások, eszközök, anyagok az 

önkormányzat tulajdonába kerülnek. A bérleti díjba történő beszámítás kezdő időpontja 

2021. július 1. napja. Amennyiben a bérlő bérleti jogviszonya a költségek teljes 

elszámolása előtt megszűnik, úgy a még el nem számolt költségek megtérítésére nem 

tarthat igényt. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  

Határidő: 2021. július 31. 
 

15.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Noszlopy G. u. 6. szám alatti önkormányzati ingatlan 

Bérlőjének biztosítja, hogy az ingatlant albérletbe adhatja, a Polgármester előzetes 

hozzájárulása mellett. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  

Határidő: 2021. július 31. 
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16.) A Közgyűlés a 60/2020. (VI.25.) önkormányzati határozatot visszavonja. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  

Határidő:  2021. július 31. 

 

 

-----4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetését érintő egyes kérdésekről----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester az előterjesztés tartalmazza, hogy a Kormánytól 680 millió forint 

felhasználásáról kell jelentést adniuk mire kívánják felhasználni, mert így kapják meg csak a 

támogatást. Illetve a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adnak kölcsönt. 

 

Borhi Zsombor alpolgármester a telepen indul egy újabb program, a korábban már sikeresen 

lezárult TOP.6.9.1. program folytatása. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az egyik 

konzorciumi partner, addig kell kölcsönözni a pénzt, míg a megfelelő előleget le tudják hívni a 

pályázatból, utána ez visszafizetésre kerül az önkormányzatnak. Addig is a megfelelő 

programjaikat, melyeket a pályázatban vállaltak tudják teljesíteni. 

 

 

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

 

-----Hozzászólások----- 

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő valóban 680 millió forintról van szó, melyet a 

kormányhatározat június 10-én hozott meg a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítésére. A kormányhatározat 1. számú mellékletében meghatározza, hogy 

meghatározott célokra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi 

támogatást nyújt. A határozati javaslat 1. pontjában önkormányzati fenntartású intézmények 

felújítására 50 millió, informatikai eszközök beszerzésére 10 millió, és településüzemeltetési 

feladatok közösségi közlekedés biztosítása, uszoda és strandfürdő feladatok, közvetett 100 %-

os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásával 620 millió forint. Javasolta, 

hogy a 680 millió forintot az egészségügyi alapellátást szolgáló ingatlanok felújítására 

használják fel. Mivel a cégeknél szerepel a közösségi közlekedés biztosítása, itt tisztázandó, 

hogy az elmúlt Közgyűlésen kaptak tájékoztatást arról, hogy a járatszámok hány %-kal kerültek 

csökkentésre. Indokolt és olyan igények jelentkeznek, amelyek alapján járatokat vissza lehet 

állítani, akkor erre fordítsa a Közgyűlés. Illetve a tesztelések, védettséget igazoló tesztekre 

fordíthatóan lehetne felhasználni ezt a pénzösszeget. Javasolta, hogy konkrétan határozza meg 

a határozati javaslat, hogy mire adják ezt a pénzt, mert a 620 milliót eléggé elnagyoltan 

fogalmazza meg a határozati javaslat 1. pontja, ebből kiemelné a közösségi közlekedés 

javítását.  

 

Szita Károly polgármester a napirendet lezárta. A polgármester saját érdekeivel ellentétes 

lenne, ha az egyik legfőbb célját nem a lehető leghatékonyabban valósítaná meg, és ne folytatná 

azt a programot, amit elkezdett, hogy valamennyi kaposvári orvosi rendelő fel legyen újítva. 

Meghatározták azt a sorrendet, hogy az elkövetkező években melyik orvosi rendelőket újítják 
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fel, mert a céltól nem kívánnak eltekinteni. Amikor lesz Európai Uniós forrás, nem akarja 

elszalasztani azt a lehetőséget, hogy amit meg tud csinálni ingyen pénzből, miért ne tegye meg. 

Az intézmény felújítás 50 millióban benne vannak az orvosi rendelők is. Másrészt két orvosi 

rendelő felújítására most is be van nyújtva egy pályázat. Képviselő úr másik javaslata felelőtlen 

gazdálkodást jelentene. A városüzemeltetésnek része a városnak a rendbetétele, a 

Városüzemeltetési Kft. 1 milliárd forintot fog rá költeni. A tömegközlekedésnek a vesztesége a 

jelenlegi formában sem lesz kevesebb 250 millió forintnál, a víz- és csatornaszolgáltatás 

vesztesége minimum 200 millió forint. Minden ott van, amit kért, de a városüzemeltetést 

egészében kell működtetni és fenntartani. Kérte, szavazzanak képviselő úr javaslatáról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5184   Száma: 21.06.23/4/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 23 19:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a módosító javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 17.65 16.67 

Nem 12 70.59 66.66 

Tartózkodik 2 11.76 11.11 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5185   Száma: 21.06.23/4/0/A/KT 

Ideje: 2021 június 23 19:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88.24 83.32 

Nem 1 5.88 5.56 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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30/2021. (VI. 23.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetését érintő egyes kérdésekről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta. 

 

1) A Közgyűlés az 1369/2021.(VI.10.) kormányhatározatban alapján Kaposvár Megyei 

Jogú Város Önkormányzata részére biztosított 680 millió Ft központi támogatás 

felhasználását az alábbi célokra hagyja jóvá: 

− Önkormányzati fenntartású intézménye felújítási feladatai (50 millió Ft). 

− Önkormányzat informatikai eszközök beszerzése (10 millió Ft).  

− Településüzemeltetési feladatok, közösségi közlekedés biztosítása, uszoda- s 

strandfürdő feladatok a közvetett 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok támogatásával (620 millió Ft). 

 

            A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a támogatott tevékenységek részletezését 

és a költségtervet tartalmazó Adatlap benyújtására. 

 

Felelős:                        Szita Károly polgármester 

Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:                     2021. augusztus 31. 

2) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata részére 3.000 e Ft kölcsönt biztosít a TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 

A társadalmi együttműködés erősödését szolgáló helyi szintű komplex programok 

Kaposváron projekt kiadásaihoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a 

projekt előleg folyósításáig, legfeljebb 2021. december 31-ig.   

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2021. augusztus 31. 

2021. december 31.  (a kölcsön visszafizetésére) 

 

 

 

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

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Szita Károly     dr. Csillag Gábor 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

 


