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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
 

 

Testületi ülés ideje: 2021. november 8.  

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 0 - 

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 - 

16 dr. Nadrai Norbert József képviselő 0 - 

8 Nagy Attila tanácsnok 1 - 

3 Perlaki József tanácsnok 1 - 

13 Pintér Attila  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 köszöntötte a jelenlevőket a mai rendkívüli Közgyűlésen. 

Megállapította, hogy 15-en vannak jelen, így a mai rendkívüli képviselő-testületi ülés 

határozatképes.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5252   Száma: 21.11.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 08 17:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

 

101/2021. (XI. 8.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kiküldött meghívó szerint elfogadta napirendjét. 

 

 

1. Előterjesztés az 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club 

többlettámogatásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

2. Előterjesztés a Giro d'Italia kerékpáros körverseny befogadásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 
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-----1. Előterjesztés az 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club 

többlettámogatásáról----- 

 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az MCM-Diamant 

Röplabda Club vezetői körülbelül két hete keresték meg, hogy anyagi bajban van a klub, nem 

biztos, hogy be tudják fejezni a bajnokságot. Kikérte az elnökség véleményét is a helyzetükről, 

mivel a bajnak nem a városi képviselő-testület az okozója. A röplabda klub hiánya a várostól 

eddig kapott támogatás ellenére is 71 millió forint. Értékeli az elnökség sporthoz való 

hozzáállását, értékeli az elnökség női röplabda iránti elkötelezettségét, de egy profi sportot 

szeretetből nem lehet fenntartani, a gazdálkodást is ellenőrizni kell. Ez sajnos elkerülte a 

vezetőik figyelmét. Ennek volt köszönhető, hogy a 2021/22-es évi bajnoki igazolások úgy 

történtek, hogy nem volt hozzá költségvetési fedezet. Alapfeltétel egy profi sportklubnál, hogy 

erre figyeljenek. A klub elnöke lemondott, ezért az elnökségnek kellett megnézni, hogy a 

bajnoki év befejezéséhez mit tesz az elnökség, mit tesz a sportigazgató és a végén mit kell tennie 

az önkormányzatnak. A költségvetés bent van az előterjesztésben. A 71 millió forint hiány úgy 

oldható meg, hogy 40 millió forintot biztosít a névadó szponzor, hogy a bajnoki évet be tudják 

fejezni, a fennmaradó összeget az önkormányzat biztosítja 30 millió forint plusz ÁFA 

összeggel. Az elnökség felhívta a figyelmet arra, hogy az országban már csak Kaposváron van 

két röplabda csapat, ami egyesületi formában működik. A következő évadtól gazdasági 

társasági formában szeretnék működtetni a kaposvári röplabda sportot. Javasolta a 

képviselőtestületnek, hogy fogadják el az előterjesztést.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

 

Pintér Attila képviselő ha jól érti, az előterjesztésben szereplő szponzori támogatás már 

megérkezett. Kérdése volt, hogy lesz-e fedezete annak, hogy a kaposvári vállalkozásokat ki 

tudják fizetni?  

 

Szita Károly polgármester válaszában elmondta, azt tanácsolta a klubnak, hogy az egyéb 

béren kívüli tartozásokat tárgyalják újra az érintettekkel, hogy részletfizetéssel tudják 

megoldani a kifizetésüket. Ezt meg is teszik. A tartozás nagy része bérköltség. Az 

önkormányzati támogatást csak akkor utalják, ha tényleg tesznek is a tartozások csökkentéséért 

a szponzori támogatásból.  

 

 

 

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

 

#: 5253   Száma: 21.11.08/1/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 08 17:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

102/2021. (XI. 8.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club 

részére a 2021/2022-es bajnoki időszak biztonságos befejezéséhez szponzori támogatásként 

bruttó 38.100.000 Ft többlettámogatást biztosít. A Közgyűlés felhívja a Club Elnökségének a 

figyelmét arra, hogy a még fennálló hiányt szponzorok felkutatásával rendezze.  
 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sportreferens 

Határidő: 2021. december 31. 

 

 

Szita Károly polgármester elmondta, hogy ezt a döntést a röplabda és a női sportot szeretők 

érdekében hozták meg és nem az elkövetett hibák kompenzálására. Az elnökség elkezdte a 

szükséges intézkedéseket megtenni a felelősök felderítésére.  

 

 

 

-----2. Előterjesztés a Giro d’Italia kerékpáros körverseny befogadásáról----- 

 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester elmondta, hogy mindenki értesülhetett a sajtóban a kerékpáros 

verseny megrendezéséről, amely Magyarországról indul. Az előző évben megkapta az ország a 

megrendezés lehetőségét, de a pandémia miatt erre nem kerülhetett sor. A megrendezés jogát 

Pedranzini úr diplomáciai kapcsolatának, a szervezővel való jó viszonyának köszönheti a város. 
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Az előző etapban még nem volt benne Kaposvár, de a mostaniban bent lesz a helyszínek között. 

A verseny harmadik szakaszának indítása lesz Kaposvárról, így megmutathatják a szép várost 

az egész világnak. Borhi Zsombor alpolgármester úr volt ott az ünnepélyes bejelentésen, a 

szervezőkkel Dér Tamás alpolgármester járta végig a verseny útvonalát. A Közgyűlés 

beleegyezését kérte a Giro d’Italaia szervezője, hogy a verseny megrendezhető legyen.  

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5254   Száma: 21.11.08/2/0/A/KT 

Ideje: 2021 november 08 17:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

 

103/2021. (XI. 8.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése befogadja a Giro d’Italia kerékpáros körversenyt, 

hozzájárul a sportrendezvény Kaposvár területén történő 2022. évi megrendezéséhez, felkéri 

Szita Károly polgármestert, hogy a hozzájárulásról értesítse a szervezőket. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 
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Szita Károly polgármester megköszönte a részvételt a mai rendkívüli közgyűlésen.  

 

 

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

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 Szita Károly     dr. Csillag Gábor 

            polgármester                                                                              jegyző  


