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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. december 6-i soron 
következő üléséről. 
A bizottsági ülés helye: Városháza első emeleti 103-as tárgyalója. 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Dér Tamás tanácsnok felkérte Orosz Ferencet, tartsa meg beszámolóját az utolsó 
sportbizottsági ülés óta eltelt időszak Kaposvár várost érintő sporteseményeiről és 
sporteredményeiről.  
 
Dér Tamás tanácsnok köszöntötte a sportbizottsági ülésre meghívott dr. Jámbor Anettet és 
dr. Szabó Istvánt a Kaposi Mór Oktató Kórház orvosait. Felkérte őket, hogy tartsanak a 
sportbizottsági ülés után előadást sport diagnosztika és sport rehabilitáció témában. 
 
Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 
1. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, 

a költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés BIZTONSÁG ÉS MINŐSÉG Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
3. Előterjesztés az egyes önkormányzati létesítményekben alkalmazott belépődíjak, 

jegy- és bérletárak megállapítása rendje és ezzel összefüggő közszolgáltatási 
szerződések módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
4. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. 2012/2013--as bajnoki szezon 

jegykompenzációs támogatásának megelőlegezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
5. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2012. évi működési előleg 

kérelméről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

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

Utánpótláskorú Sportolója” díj odaítéléséről (zárt) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
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Átruházott hatáskörű ügyek: 
7. Előterjesztés a rendkívüli sportcélú támogatásokról 

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
 

43/2011. (XII.06.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága az ülés napirendi pontjait 
elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy az „Év Sportolója”, az „Év Utánpótláskorú Sportolója”, 
valamint az „Év Diáksportolója” díj odaítéléséről szóló előterjesztést zárt ülés keretében, 
utolsó napirendi pontként tárgyalja. 
 
Szavazati arány: 7 igen   

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
1. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, 

a költségvetési rendelet módosítása 
 
44/2011. (XII.06.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta az önkormányzat 
2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet  
módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet tervezetet valamint a határozati javaslatokat 
elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet tervezetre: 7 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

Szavazati arány a határozati javaslatokra: 7 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

 
2. Előterjesztés BIZTONSÁG ÉS MINŐSÉG Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról  
 
45/2011. (XII.06.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta BIZTONSÁG ÉS 
MINŐSÉG Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési 
koncepciójáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 6 igen 

1 tartózkodás 
0 nem 
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3. Előterjesztés az egyes önkormányzati létesítményekben alkalmazott belépődíjak, 
jegy- és bérletárak megállapítása rendje és ezzel összefüggő közszolgáltatási 
szerződések módosításáról 

 
46/2011. (XII.06.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta az egyes 
önkormányzati létesítményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak megállapítása 
rendje és ezzel összefüggő közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést és 
a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
4. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. 2012/2013--as bajnoki szezon 

jegykompenzációs támogatásának megelőlegezéséről 
 
47/2011. (XII.06.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a Kaposvári 
Rákóczi Labdarúgó Kft. 2012/2013-as bajnoki szezon jegykompenzációs támogatásának 
megelő legezéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
5. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2012. évi működési előleg 

kérelméről 
 
48/2011. (XII.06.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a versenysporttal 
foglalkozó sportegyesületek 2012. évi működési elő leg kérelmérő l szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Átruházott hatáskörű ügyek: 
 
7. Előterjesztés a rendkívüli sportcélú támogatásokról 
 
Módosító javaslat: 
 
Dér Tamás tanácsnok elmondta, hogy a sportegyesületek az idén is szeretnék együtt 
búcsúztatni az óévet. Javasolta, hogy december 30-án az elmúlt évek hagyományainak 
megfelelően kerüljön megrendezésre az „Óév búcsúztató tekeverseny”. Kéri a 
Sportbizottságot, hogy a verseny megrendezésére a Közutasok Kaposvári Tekeklub részére 
60.000.-Ft-ot biztosítson a sportszakigazgatási feladatokra elkülönített összeg terhére. 
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49/2011. (XII.06.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvári Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a rendkívüli 
sportcélú támogatásokról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy  
 
a.) a Kaposvári Vízügyi SC 220.000.-Ft rendkívüli működési támogatásban részesül a 2011. 

évi Sport Keret tartaléka terhére. 
 

b.) Kun Zoltán és Orosz Ferenc részére a 2011. évi sportbizottsági ülésekre készített 
sportbeszámolókért bruttó 25-25.000.-Ft-ot biztosít, mely számla alapján, a 2011. évi 
Sport Keret sportszakigazgatásra elkülönített összeg terhére kerül kifizetésre. 
 

c.) A 2011. december 30-án megrendezésre kerülő Óévbúcsúztató tekeverseny rendezési 
költségeire bruttó 60.000.-Ft-ot biztosít a versenyt rendező Közutasok Kaposvári 
Tekeklub részére, mely számla alapján, a 2011. évi Sport Keret sportszakigaz gatásra 
elkülönített összeg terhére kerül kifizetésre. 

 
Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

Molnár György igazgató 
Határidő:  2011. december 20. 
 
Szavazati arány a módosítással együtt: 8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Dér Tamás tanácsnok felkérte a meghívott orvos vendégeket tartsák meg előadásaikat: 

- Dr. Jámbor Anett: Sport diagnosztika 
- Dr. Szabó István főorvos: Sport és rehabilitáció 

 
 
Kaposvár, 2011. december 6. 
 
 
 
 
 
  Péterné Szarka Klára    Dér Tamás 

 titkár        tanácsnok 


