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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 2011. január 13-i rendkívüli 

üléséről. 

 
A bizottsági ülés helye: Városháza első emeleti 103-as tárgyalója. 

Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint. 

 

 

 
Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 

 

1. Előterjesztés a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő költségvetési szerv 
megszüntetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Molnár György igazgató 

 

2. Előterjesztés a Városi Fürdő tan- és sportmedencéjének tanórai úszás-célú 
igénybevételéről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 

3. Előterjesztés a Rippl-Rónai év programjáról, a 2011. évi kiemelt városi 
rendezvényekről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 

 

 
1/2011. (I.13.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága az ülés napirendi pontjait 

elfogadta. 

 

Szavazati arány: 7 igen 
0 tartózkodás 

0 nem 
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Napirendek tárgyalása: 
 
 
1.  Előterjesztés a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő költségvetési szerv 

megszüntetéséről 
 
 

2/2011. (I.13.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a Kaposvári 

Uszoda és Gyógyfürdő költségvetési szerv megszüntetéséről szóló előterjesztést és a 

határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 

Szavazati arány: 7 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 
 

2. Előterjesztés a Városi Fürdő tan- és sportmedencéjének tanórai úszás-célú 
igénybevételéről  

 

 
Módosító javaslat: 
 

Dér Tamás tanácsnok javasolta, hogy a szabad kapacitás terhére az iskolások mellett az 

óvodások is azonos feltételek mellett használhassák a medencét. A határozati javaslatban 

szereplő táblázat „alkalmazandó ár” oszlopában pedig kerüljenek pontosításra a 90Ft/fő ill.  
3125Ft/óra meghatározások. 

 

 

3/2011. (I.13.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a Városi Fürdő  
tan- és sportmedencéjének tanórai úszás-célú igénybevételéről szóló előterjesztést és a 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek azzal a módosítással, hogy a szabad 

kapacitás terhére az óvodák is azonos feltételek mellett használhassák a medencét, valamint a 

határozati javaslatban szereplő táblázat „alkalmazandó ár” oszlopában kerüljön pontosításra a 

90Ft/fő ill. 3125Ft/ óra meghatározások. 
 

Szavazati arány a módosításokra: 7 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 
Szavazati arány a módosított határozati javaslatokra: 7 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 
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3. Előterjesztés a Rippl-Rónai év programjáról, a 2011. évi kiemelt városi 
rendezvényekről  

 

Módosító javaslat: 
 

Dér Tamás tanácsnok javasolta, hogy  a Youth Football Fesztivál időtartamára 2011. július  
17-23. között a szállás céljára biztosított tantermeket a tavalyi kondíciókkal, tehát 24.000.-

Ft/hét bérleti díj ellenében bocsássuk a szervezők rendelkezésére és ne az önkormányzati 

határozatban megállapított minimális bérleti díjért. 
 

 
4/2011. (I.13.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a Rippl-Rónai év 

programjáról, a 2011. évi kiemelt városi rendezvényekről szóló előterjesztést és a határozati 

javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek azzal a módosítással, hogy a Youth Football 

Fesztivál időtartamára 2011. július 17-23. között a szállás céljára biztosított tantermeket nem 
az önkormányzati határozatban –mely a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb 

bérlemények minimális bérleti díjait tartalmazza - megállapított feltételekkel, hanem 24.000.-

Ft/hét bérleti díj ellenében bocsátja a szervezők rendelkezésére. 
. 

Szavazati arány a módosításokra: 7 igen 
0 tartózkodás 

0 nem 

 

Szavazati arány a módosított határozati javaslatokra: 7 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 

 

 

Kaposvár, 2011. január 13. 
 
 
 
 
 
  Péterné Szarka Klára    Dér Tamás 

 titkár         tanácsnok 


