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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS                                                                1. változat 
POLGÁRMESTERE 
 
 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola  
tanétterem-tanszálló beruházáshoz fel nem használt címzett támogatás lemondásáról 

 
 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2001. évi XCIV. törvény 1. számú 
mellékletében 7. sorszámmal, a Magyar Közlöny 2001. december 17-i 146. számában 
közzétett döntéssel 1.189.404 e Ft címzett támogatást nyert a Széchenyi István Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Szakközépiskolában tanétterem, tanszálló építéséhez. A beruházás 
elkészültét követően vált ismertté, hogy a tanszálló megfelelő működtetéséhez 
személyfelvonó építése szükséges. Kezdeményeztük az illetékes miniszternél a lift építéshez a 
címzett támogatás maradványából 18 millió Ft támogatás biztosítását és a támogatás 
elszámolás határidejének módosítását. Az ezen túli 247.524.514 Ft maradványról a Közgyűlés 
187/2006.(VI.15.) számú határozatával lemondott. 
 
Kezdeményezésünkre először pozitív választ kaptunk. A támogatás lehívása azonban 
meghiúsult, mert további határidő módosítási kérelmünket a minisztérium elutasította, arra 
hivatkozva, hogy a címzett támogatás felhasználására, elszámolására valamennyi törvényes 
határidő lejárt. 
A fel nem használható 18 millió Ft támogatásról az 1992. évi LXXXIX. törvény 13. §-a és a 
19/2005.(II.11.) Kormányrendelet 20. § (1) bekezdése szerint az önkormányzatnak le kell 
mondania. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fentiek szerint a fel nem használt 18 millió Ft támogatásról 
mondjon le. 
 
 
 
Kaposvár, 2008. május 06. 
 
 
                                                                                                                Szita Károly 
                                                                                                                polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Széchenyi István Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakközépiskola tanétterem, tanszálló beruházáshoz fel nem használt címzett 
támogatás lemondásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Széchenyi István Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakközépiskola címzett támogatással megvalósult tanétterem, tanszálló 
beruházáshoz a 2001. évi XCIV. törvény 1. sz. mellékletében 7. sorszámmal, a Magyar 
Közlöny 2001. december 17-ei, 146. számában közzétett döntéssel megítélt 1.189.404 e Ft 
támogatásból a 187/2006.(VI.15.) önkormányzati határozattal lemondott 247.527.514 Ft-on 
túl fel nem használt 18.000.000 Ft-ról lemond.  
 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Molnár György igazgató 
Határidő:                     2008. május 22. 
 
 


