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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK SPORTBIZOTTSÁGA 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö NY V  
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 2010. november 30-i, 
soron következő üléséről. 
A bizottsági ülés helye: Városháza T. 103. terem.  
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint.   
 
Dér Tamás tanácsnok köszöntötte az első alkalommal teljes létszámmal megjelent  
sportbizottsági tagokat. A tagok röviden bemutatkoztak. 
 
 
 
Közgyűlési napirendek: 
 

1. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester   
Közreműködik: Dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 

 
2. Előterjesztés a 2011. évi költségvetési koncepcióról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 

 
3. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2011. évi működési 

előleg kérelmeiről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
4. Előterjesztés az „Év Sportolója”, az „Év Diáksportolója, valamint az „Év 

Utánpótláskorú Sportolója” díj odaítéléséről.  
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
5.  Előterjesztés a kaposvári Látványtánc EB megrendezéséről szóló 208/2009. 

(XII.21.) sz. önkormányzati határozat módosításáról.  
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

6. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-vel kötött, a Rákóczi Stadion 
területén található hirdetési felületek bérbeadásáról szóló Bérleti Szerződés 
megszüntetéséről és új pályázat kiírásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
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Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

1. Előterjesztés a 2011. évi Sport Keret felosztására kiírásra kerülő pályázatokról és az 
elbírálás szempontjairól.  
Előterjesztő:   Dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

2. Előterjesztés a rendkívüli sportcélú támogatásokról.  
Előterjesztő:   Dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
42/2010. (XI.30.) sportbizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága az ülés napirendi pontjait 
elfogadta.  
 
Szavazati arány:   9 igen  

 - tartózkodás 
 - nem  

 
 
Napirendek tárgyalása: 
 

1. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról 

 
43/2010. (XI.30.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a beszámoló  az  
önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, a költségvetési 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot, valamint a 
rendeletmódosításokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány a határozati javaslatra:    8 igen 

-  tartózkodás 
1  nem  

Szavazati arány a rendelet módosítására:     8 igen  
- tartózkodás 
- 1 nem 

 
 

2. Előterjesztés a 2011. évi költségvetési koncepcióról 
 

44/2010. (XI.30.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a 2011. évi 
költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány a határozati javaslatra:    9 igen 

 -  tartózkodás 
 -  nem  
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3. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2011. évi működési 
előleg kérelmeiről 

 
     

45/2010. (XI.30.) sportbizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a versenysporttal 
foglalkozó sportegyesületek 2011. évi működési előleg kérelmeirő l szóló előterjesztést és 
határozati javaslatait elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
 
Szavazati arány a határozati javaslatra:    9 igen 

 -  tartózkodás 
 -  nem  

 
 

4. Előterjesztés a kaposvári Látványtánc EB megrendezéséről szóló 208/2009. (XII.21.) 
sz. önkormányzati határozat módosításáról.  

 
46/2010. (XI.30.) sportbizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a kaposvári 
Látványtánc EB megrendezéséről szóló 208/2009. (XII.21.) sz. önkormányzati határozat 
módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatra:     9  igen 

 -  tartózkodás 
 -  nem  

 
 

5. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-vel kötött, a Rákóczi Stadion 
területén található hirdetési felületek bérbeadásáról szóló Bérleti Szerződés 
megszüntetéséről és új pályázat kiírásáról 

 
46/2010. (XI.30.) sportbizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta az a Kaposvári 
Rákóczi Labdarúgó Kft-vel kötött, a Rákóczi Stadion területén található hirdetési felületek 
bérbeadásáról szóló Bérleti Szerződés megszüntetéséről és új pályázat kiírásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
 
Szavazati arány a határozati javaslatra:    9 igen 

 -  tartózkodás 
 -  nem  
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Átruházott hatáskörű ügyek: 
 
 

6. Előterjesztés a 2011. évi Sport Keret felosztására kiírásra kerülő pályázatokról és az 
elbírálás szempontjairól.  

 
47/2010. (XI.30.) sportbizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a 2011. évi Sport 
Keret felosztására kiírásra kerülő pályázatokról és az elbírálás szempontjairól szóló  
előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:    
 
 
1./ A sportági kategóriák az alábbiak: 

I. kategória: kaposvári és olimpiai sikersportágak, 
II. kategória: olimpiai sportágak,  
III. kategória: nem olimpiai de kaposvári sikersportágak, 
IV.  kategória: egyéb sportágak. 

 
1. kategória: atlétika, birkózás, kajak-kenu, úszás, röplabda, kosárlabda, labdarúgás ,  

triatlon, vízilabda, , lovassport, cselgáncs, öttusa, 
2. kategória: asztalitenisz, ritmikus sportgimnasztika, tenisz, íjászat, sí, snowboard 

kerékpár, tollaslabda, sportlövészet, kézilabda, jégkorong, szinkronúszás, 
3. kategória: búvárúszás, teke,   
4. kategória: aerobic, fitness,  erőemelés, lábtenisz, sakk, testépítés, tájékozódási 

futás, karate, wakeboard.  
 
2./       A sportkeret %-os felosztása a következő:  

- Eredményességi és utánpótlás támogatásra, valamint a  
kiemelt  rendezvényekre                   6,75% 

- 6-10 éves leány tehetséggondozásra               2,45% 
- Szabadidősport tevékenység támogatására                         8,55% 
- Tanórán kívüli iskolai sportra, KMJV Közgyűlése által e célra elkülönítendő  
      külön forrás terhére:      

- Fogyatékkal élők sportjára                 1,0% 
- Egyetemi, főiskolai sport támogatására               0,5% 

- Tartalék alap:  
          - rendkívüli támogatásokra, egyéb feladatok ellátására összesen            20%
   

3./ Az eredményességi, működési és utánpótlás-nevelési pályázatok elbírálásának szempontjai 
az alábbiak: 

a.) Az adott sportág helye a sportági kategóriák között.  
b.) Az egyesület sportolói által elért eredmények (pontérték táblázat szerint). 
c.) Az egyesületben foglalkoztatott edzők szakirányú végzettsége (pályázati adatlap 11. 

pont). 
d.) Az adott évben versenyeztetett sportolók száma korcsoportok szerint, az egyéni 

sportágaknál a nem Kaposváron lakó és edző sportolók szerepe az egyesületben. 
e.) Az egyesülési törvényben és a sporttörvényben foglaltaknak megfelelő működés. 
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f.) Kaposvár Megyei Jogú Város országos és nemzetközi jó hírnevének öregbítése, a 
város szempontjából hagyományosan eredményes múlt. 

g.)  Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény térítésmentes vagy kedvezményes 
igénybevételének mértéke. 

h.) Az egyesületben igazolt, tagdíjfizető tagok száma, a tagdíjbevételek megjelenése az  
egyesületi bevételek sorában, az egyéb pályázati források aránya a bevételek között. 

 
4.) A többi pályázat elbírálási szempontjait a pályázati kiírások tartalmazzák.  
 
Felelős:        Dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik:    Stickel Péter igazgató 
                             Molnár György igazgató 
Határidő:              2011. január 01. és december 31. között.  
 
 
Szavazati arány a határozati javaslatra:    9 igen 

 -  tartózkodás 
 -  nem  

. 
 

7. Előterjesztés a rendkívüli sportcélú támogatásokról. 

48/2010. (XI.30.) sportbizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta az előterjesztést a 
rendkívüli sportcélú támogatásokról szóló előterjesztést és határozati javaslatait és úgy 
határozott, hogy Kun Zoltán és Orosz Ferenc részére a 2010. évi sportbizottsági ülésekre 
készített sportbeszámolókért 25.000-25.000 Ft-ot biztosít, mely számla alapján a 2010. évi 
sportkeret sportszakigazgatásra elkülönített összeg terhére kerül kifizetésre.  
 
Felelős:     Dr.Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
     Molnár György igazgató 
 
Határidő:    2010. december 20.  
 
 
Szavazati arány a határozati javaslatra módosítással együtt: 9 igen 

 -  tartózkodás 
 -  nem  

 
Kaposvár, 2010. december 3. 
 
 
 

Szerb György        Dér Tamás 
           titkár helyettes                    tanácsnok 
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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK SPORTBIZOTTSÁGA 
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö NY V   
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 2010. november 30-i, 
soron következő (zárt) üléséről. 
A bizottsági ülés helye: Városháza T. 103. terem.  
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint.   
 
 
Közgyűlési napirend (zárt ülés): 
 
 Előterjesztés az „Év Sportolója”, az „Év Diáksportolója, valamint az „Év 

Utánpótláskorú Sportolója” díj odaítéléséről.  
 
 
49/2010. (XI.30.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta az „Év Sportolója”, 
az „Év Diáksportolója, valamint az „Év Utánpótláskorú Sportolója” díj odaítéléséről szóló 
előterjesztést (zárt ülés) és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.  
 
 
Szavazati arány a határozati javaslatra változtatás nélkül:  9 igen 

-  tartózkodás 
-  nem  

 
 
 
Kaposvár, 2010. december 3. 
 
 
 
 
 

Szerb György        Dér Tamás 
           titkár helyettes                    tanácsnok 
 
 
 

 
 


