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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 2012. április 17-i soron 
következő üléséről. 
A bizottsági ülés helye: Városháza első emeleti 103-as tárgyalója, Siposs Géza terem. 
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.  
 
Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 

végrehajtásáról, a 2011. évi pénzmaradvány megállapításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés az önkormányzata és intézményei által 2011. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

3. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Stadion bérbeadásáról, illetve 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

Átruházott hatáskörű ügyek: 
 
4. Előterjesztés a 2012. évi Sport Keret felosztására kiírásra kerülő pályázatokról és az 

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

 
 
9/2012. (IV.17.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága az ülés napirendi pontjait két 
napirendi pont kiegészítéssel elfogadta: 
5. Előterjesztés a Youth Football Fesztivál 2012. évi kaposvári megrendezéséről 
 
6. Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelemről 
 
Szavazati arány: 6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 

végrehajtásáról, a 2011. évi pénzmaradvány megállapításáról 
 
10/2012. (IV.17.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2011. évi 
pénzmaradvány megállapításáról 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 a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Stadion bérbeadásáról, illetve 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

 
Kérdések: 
 
Dér Tamás tanácsnok: A Rákóczi Stadionban jelenleg 5 alkalmazott dolgozik, mi lesz a 
további sorsuk? 
 
Molnár György igazgató: Egyeztettek a Kft-vel az alkalmazottakkal kapcsolatban, nem 
kívánják tovább foglalkoztatni őket. 
 
Tóth István külső szakértő azt kérdezte, hogy lehet-e a bevezetésre kerülő szurkolói kártya 
nélkül jegyet venni a mérkőzésekre? 
 
Molnár György igazgató: A szurkolói kártya bevezetése körülbelül egy évet vesz igénybe, 
azonosításra is alkalmas lesz, így akarják elejét venni a nézőtéri brutalitásoknak. Amint  
bevezetésre kerül, magyar állampolgár csak ezzel vehet részt a mérkőzéseken. 
 
 
11/2012. (IV.17.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a Kaposvári 
Rákóczi Labdarúgó Stadion bérbeadásáról, illetve tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
 
Szavazati arány: 7 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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3. Előterjesztés az önkormányzata és intézményei által 2011. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 

 
12/2012. (IV.17.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta az önkormányzat 
és intézményei által 2011. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 7 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
4. Előterjesztés a Youth Football Fesztivál 2012. évi kaposvári megrendezéséről 
 
Szerb György városi sportvezető röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát. 
 
13/2012. (IV.17.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a Youth Football 
Fesztivál 2012. évi kaposvári megrendezéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 7 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
Átruházott hatáskörű ügyek: 
 
5. Előterjesztés a 2012. évi Sport Keret felosztására kiírásra kerülő pályázatokról és az 

elbírálás szempontjairól 
 
Hozzászólás: 
Csutor Ferenc tanácsnok szerint a csökkentett Sport Keret kevés a Város amatőr sportjának 
támogatására. Javasolja, hogy azokat a látványcsapatsportokat ebből ne támogassuk, melyek 
sikeres TAO pályázatot adtak be. 
 
Szerb György városi sportvezető elmondta, hogy az előterjesztésben az elbírálás  
szempontjai közt szerepel, hogy a látványcsapatsportokat ebből a keretből nem támogatjuk. 
 
 
14/2012. (IV.17.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a 2012. évi Sport 
Keret felosztására kiírásra kerülő pályázatokról és az elbírálás szempontjairól szóló 
előterjesztést és úgy határozott, hogy azt az alábbiak szerint fogadja el: 
 
a/ 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. 
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I. kategória: atlétika, birkózás, kajak-kenu, úszás, röplabda, kosárlabda, labdarúgás,  
triatlon, vízilabda, lovassport, cselgáncs, 

II. kategória: asztalitenisz, ritmikus sportgimnasztika, tenisz, íjászat, sí, snowboard, 
kerékpár, tollaslabda, sportlövészet, kézilabda, jégkorong, szinkronúszás, 

III. kategória: búvárúszás, teke, 
IV.  kategória: aerobic, fitness, erőemelés, lábtenisz, látványtánc, sakk, testépítés, 

tájékozódási futás, karate, wakeboard. 
 
b/ Pályázati kiírások (mellékelve): 
 
- Eredményességi és utánpótlás támogatásra, valamint a kiemelt rendezvényekre      70,0 % 

(7.000.000 Ft) 
- Szabadidősport tevékenység támogatására                          9,0 % 

(900.000 Ft) 
-     Fogyatékkal élők sportjára                 1,0% 
      (100.000 Ft) 
- Tartalék alap:  
      - rendkívüli támogatásokra, egyéb feladatok ellátására összesen             20 % 
        (2.000.000 Ft) 
 
c/ A pályázatok elbírálásának szempontjai:  

 
    1/ Az eredményességi és utánpótlás-nevelési pályázat: 

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

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

sportágaknál a nem Kaposváron lakó és edző sportolók szerepe az egyesületben. 
- Az egyesülési törvényben és a sporttörvényben foglaltaknak megfelelő működés. 
- Kaposvár Megyei Jogú Város országos és nemzetközi jó hírnevének öregbítése, a 

város szempontjából hagyományosan eredményes múlt. 
- Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény térítésmentes vagy kedvezményes 

igénybevételének mértéke. 
- Az egyesületben igazolt, tagdíjfizető tagok száma, a tagdíjbevételek megjelenése 

az egyesületi bevételek sorában, az egyéb pályázati források aránya a bevételek 
között. 

- A látvány csapatsportok (labdarúgás, kosárlabda, jégkorong, kézilabda, vízilabda) 
e pályázat keretében nem kapnak támogatást.  

 
    2/ A többi pályázat elbírálási szempontjait a pályázati kiírások tartalmazzák.  
 

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

Molnár György igazgató 
Határidő:  2012. április 20. és december 31. között.  

 
Szavazati arány: 7 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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6. Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelemről 
 
Dér Tamás tanácsnok szóban előterjesztette az Ametiszt Tánc-Sport Egyesület kérését, a 
Latim-amerikai Táncok Európa Bajnokságára kijutott párosuk költségeihez igényelnek 
támogatást. A csökkentett Sport Keret miatt 20.000.-Ft támogatást javasol. 
 
Módosító javaslat: 
Gyenesei Istvánné tanácsnok az Ametiszt Tánc-Sport Egyesület párosának tallini útjához 
40.000.-Ft-ot javasol. 
 
Szavazati arány a módosításra: 1 igen 

6 tartózkodás 
0 nem 

 
15/2012. (IV.17.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvári Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta az Ametiszt 
Tánc-Sport Egyesület rendkívüli sportcélú támogatási kérelmét és úgy határozott, hogy 
Balatincz Dóra – Szabó Gábor társastánc páros részvételi költségeire - a Tallinban 
megrendezésre kerülő Latin-amerikai Táncok Európa Bajnokságára - 20.000.-Ft támogatást 
biztosít az Ametiszt Tánc-Sport Egyesület részére a 2012. évi Sport Keret tartaléka terhére. 
 

Felelős:  Dér Tamás tanácsnok 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

Molnár György igazgató 
Határidő:  2012. május 3. 

 
Szavazati arány: 7 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
Kaposvár, 2012. április 17. 
 
 
 
 
 
  Péterné Szarka Klára    Dér Tamás 

 titkár        tanácsnok 


