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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. december 4-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 az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről, és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési 

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

 
3. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megalkotásáról, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester; dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
4. Előterjesztés a kaposvári 4365/1 hrsz-ú, valamint a kaposvári 4364/9 hrsz-ú 

ingatlanból 2,5 ha nagyságú terület értékesítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
5. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2013. évi működési előleg 

kérelmeiről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György városi sportvezető 

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

„Év Diáksportolója”elismerések odaítéléséről (zárt) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György városi sportvezető 

 
Átruházott hatáskörű ügyek: 
7. Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelemről 

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Szerb György városi sportvezető 
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44/2012. (XII.04.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága az ülés napirendi pontjait 
elfogadta azzal a módosítással, hogy a 6. zárt ülésen tárgyalandó napirendet a végén tárgyalja. 
 
Szavazati arány: 6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről, és a költségvetési rendelet módosításáról 
 
45/2012. (XII.04.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta az önkormányzat 
2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, és a költségvetési rendelet  
módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a 
Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet tervezetre: 6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

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

 
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési 

koncepciójáról 
 
Dér Tamás tanácsnok azt kérdezte, a költségvetési koncepció hogyan érinti a sport részt, a 
Sport Keretet, a Sportiskolát, stb.? 
 
Molnár György igazgató elmondta, hogy a 2013. évi költségvetési koncepcióban ezekkel 
bázis szinten számoltak. 
 
Dér Tamás tanácsnok azt kérte, hogy az Önkormányzat legalább a tavalyi szinten támogassa 
a sportot. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok kérdezte, hogy az Önkormányzat helyzete hogyan alakul a 
változások függvényében? 
 
Molnár György igazgató elmondta, az intézményi változásokkal a költségvetésben több a 
kieső bevétel, mint a kikerülő kiadás. Ezt jelezték és bíznak benne, hogy javulni fog a helyzet. 
Sok minden nem dő lt még el, például, hogy pontosan melyik intézményeket kell működtetni. 
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46/2012. (XII.04.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
 
3. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megalkotásáról, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 
 
47/2012. (XII.04.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról, valamint egyes 
önkormányzati rendeletek módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatokat 
elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
 
Szavazati arány a rendelet tervezetre: 6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

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

 
 
4. Előterjesztés a kaposvári 4365/1 hrsz-ú, valamint a kaposvári 4364/9 hrsz-ú 

ingatlanból 2,5 ha nagyságú terület értékesítéséről 
 
Dér Tamás tanácsnok hozzászólásában kérte, hogy az ingatlanok értékesítéséből befolyó 
összeg legalább egy része a sport támogatására fordítódjék, de ne részesüljenek ebből a TAO-
s pályázatban résztvevő sportszervezetek. 
 
48/2012. (XII.04.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a kaposvári 
4365/1 hrsz-ú, valamint a kaposvári 4364/9 hrsz-ú ingatlanból 2,5 ha nagyságú terület  
értékesítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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5. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2013. évi működési előleg 
kérelmeiről 

 
49/2012. (XII.04.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a versenysporttal 
foglalkozó sportegyesületek 2013. évi működési előleg kérelmeiről szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Átruházott hatáskörű ügyek: 
6. Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelemről 
 
Módosító javaslat: 
Dér Tamás tanácsnok elmondta, hogy idén is szeretnénk megrendezni a nagy 
népszerűségnek örvendő óév-búcsúztató tekeversenyt, melyre a kaposvári sportszervezeteket 
hívjuk egy közös tekézésre. Javasolja, hogy ennek megrendezéséhez a Sport Keret 
tartalékának maradványát, 33.245.-Ft támogatást biztosítson a Sportbizottság a Közutasok 
Kaposvári Tekeklub részére. 
 
50/2012. (XII.04.) sportbizottsági határozat: 
Kaposvári Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a rendkívüli 
sportcélú támogatási kérelmekről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy  
 

a.) a Target Darts Club 25.000.-Ft rendkívüli támogatásban részesül a 2012. évi Sport 
Keret tartaléka terhére, melyet a klubhelyiség fenntartási költségeihez használhat fel; 

 
b.) a Közutasok Kaposvári Tekeklub 33.245.-Ft rendkívüli támogatásban részesül a 2012. 

évi Sport Keret tartaléka terhére, melyet az Óév-búcsúztató tekeverseny rendezésére 
használhat fel. 

 
Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Szerb György városi sportvezető 

Molnár György igazgató 
Határidő:  2012. december 20. 
 
Szavazati arány: 6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

 
Kaposvár, 2012. december 4. 
 
 
 
 
  Péterné Szarka Klára    Dér Tamás 

 titkár         tanácsnok 


