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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. november 6-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 Kun Zoltánt, tartsa meg beszámolóját az utolsó 
sportbizottsági ülés óta eltelt időszak Kaposvár várost érintő sporteseményeiről és 
sporteredményeiről.  
 
Napirendek: 
 
Közgyűlési napirendek: 
1. Előterjesztés a 2013. évi kiemelt városi rendezvényekről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
2. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépő díjak, 

jegy- és bérletárak módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
3. Javaslatok a Közgyűlés 2013. évi munkatervéhez 
 
4. Kitüntetési javaslatok (zárt) 

 
Átruházott hatáskörű ügyek: 
5. Előterjesztés a társasági adó igénybevételével kapcsolatos sportpályázatok 

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

6. Előterjesztés a 6-10 éves leány tehetséggondozó program támogatásáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

7. Előterjesztés a ritmikus gimnasztika sportág helyzetéről 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

8. Előterjesztés a rendkívüli sportcélú támogatási kérelmekről 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
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35/2012. (XI.06.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága az ülés napirendi pontjait 
elfogadta azzal a módosítással, hogy a meghívott vendégek miatt a 7. napirendi ponttal kezd 
és a 4. zárt ülésen tárgyalandó napirendet a végén tárgyalja. 
 
Szavazati arány: 6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a ritmikus gimnasztika sportág helyzetéről 
 
A meghívottak - Kovácsné Balog Éva a Kaposvári RG SE elnöke, edzője, Békési Zsanett 
a Crystal SC edzője és dr. Balogh Orsolya a Lovasakadémia SC ritmikus gimnasztika 
szakosztályának edzője - összefoglalták az egyesületekben folyó munkát. 
 
Dér Tamás tanácsnok megkérdezte, nem gondolkodtak-e az egyesületek fúzióján. A sportág 
tekintetében szerencsésebb lenne egy nagyobb egyesület. 
 
Kovácsné Balog Éva a Kaposvári RG SE elnöke elmondta, hogy volt már szó róla és talán 
ez év végéig meg lesz az egyezség a Crystal SC-vel. 
 
36/2012. (XI.06.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a ritmikus  
gimnasztika sport kaposvári helyzetéről szóló előterjesztést és elfogadta azt.  
 
Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
Szavazati arány: 6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
2. Előterjesztés a 2013. évi kiemelt városi rendezvényekről 
 
37/2012. (XI.06.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a 2013. évi 
kiemelt városi rendezvényekről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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3. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépő díjak, 
jegy- és bérletárak módosításáról 

 
38/2012. (XI.06.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta az egyes 
önkormányzati intézményekben alkalmazott belépő díjak, jegy- és bérletárak és a Kaposvár 
Kártyáról szóló 5/2005.(III.4) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet tervezetre: 6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Szavazati arány a határozati javaslatra: 6 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 
 

4. Javaslatok a Közgyűlés 2013. évi munkatervéhez 
39/2012. (XI.06.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága a Közgyűlés 2012. évi 
munkaterv-javaslatát kiegészítő javaslat nélkül elfogadta. 
 
Szavazati arány: 6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Átruházott hatáskörű ügyek: 
5. Előterjesztés a társasági adó igénybevételével kapcsolatos sportpályázatok 

alakulásáról 
 
Dér Tamás tanácsnok elmondta, a TAO pályázatokon befolyt összegekből nemcsak a 
látvány csapatsport egyesületek profitálnak, hanem a város infrastukturális fejlesztésére is  
lehetőség van. Így például a Kaposvári Vízilabda Klub pályázatában szerepel az 50m-es kinti 
medence befedési terve, a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia a most felújított nagypálya 
mellett újabb pályák kialakítására is pályázik. Most 11 sportszervezet 711millió forintra 
pályázik, 220millió önerő mellett. 
Borhi Zsombor tanácsnok kérdezte, össze lehet-e szedni ennyi TAO-t? 
Dér Tamás tanácsnok elmondta, a Polgármesteri Hivatal vállalja a koordinálást. Elsősorban 
kaposvári cégeket keresnek meg, de vidékiek is felajánlhatják az adójukat. A felajánló 
vállalatoknak is megéri, mert ezáltal jelentős kedvezményhez jutnak. 
 
40/2012. (XI.06.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a társasági adó 
igénybevételével kapcsolatos sportpályázatok alakulásáról szóló tájékoztatót és elfogadta azt.  
 
Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
Szavazati arány: 6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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6. Előterjesztés a 6-10 éves leány tehetséggondozó program támogatásáról 
 
41/2012. (XI.06.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága úgy határozott, hogy a 6-10 
éves leány tehetséggondozó program támogatásáról szóló előterjesztést leveszi napirendjéről. 
 
Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
Szavazati arány: 6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
7. Előterjesztés a rendkívüli sportcélú támogatási kérelmekről 
 
Módosító javaslat: 
Dér Tamás tanácsnok elmondta, a Kaposvári Lábtenisz Egyesülettől érkezett még egy 
kérelem, melyben 4 versenyző felnőtt, illetve junior világbajnokságon való részvételi 
költségéhez kérnek támogatást. Javasolja, hogy a Sportbizottság a Sport Keret tartaléka 
terhére 58.000.-Ft-tal támogassa az egyesületet. 
 
42/2012. (XI.06.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvári Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a rendkívüli 
sportcélú támogatási kérelmekről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy 

a.) a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 30.000.-Ft rendkívüli 
támogatásban részesül a 2012. évi Sport Keret tartaléka terhére, melyet a Kapos Kupa 
Középiskolai Labdarúgó Torna költségeihez használhat fel. 

b.) A Kaposvári Lábtenisz SE 58.000.-Ft rendkívüli támogatásban részesül a 2012. évi 
Sport Keret tartaléka terhére, melyet 4 versenyzőjének világbajnokságon való 
részvételi költségeihez használhat fel. 

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

Molnár György igazgató 
Határidő:  2012. november 30. 
 
Szavazati arány a módosítással együtt: 6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Kaposvár, 2012. november 6. 
 
 
 
 
 
  Péterné Szarka Klára    Dér Tamás 

 titkár         tanácsnok 


