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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Sportbizottsága 
 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 2013. március  

27. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Siposs Géza termében tartott rendkívüli 

üléséről. 

 
Jelen voltak a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként szereplő jelenléti ív szerint, mely 

tartalmazza a megjelent bizottsági tagok nevét, a meghívottak nevét, megjelenésük tényét. 

 

Dér Tamás tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági tagokat, a meghívott 

vendéget, valamint a Hivatal dolgozóit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 8 fő jelen 
van, így a bizottság határozatképes. 

 

Dér Tamás tanácsnok kérte a bizottságot, hogy a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként  

szereplő meghívó napirendjét fogadják el azzal, hogy a meghívott vendégek miatt a napirendi 

pontok tárgyalásának sorrendje: 3., 1. 2. legyen. 
 

 

11/2013. (III.27.) Sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága az ülés napirendi pontjait 

elfogadta. 
 

Szavazati arány: 8 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 
 

Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 

 

1. Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség műfüves pályaépítési programjára 
benyújtandó pályázatról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 

2. Előterjesztés az emléktáblák elhelyezéséről (Somogyi sportolók) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 

3. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi FC támogatási kérelméről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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Napirendek tárgyalása 
Közgyűlési napirendek: 

 

1. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi FC támogatási kérelméről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

Horváth Miklós a Kaposvári Rákóczi FC elnöke elmondta, hogy pályázati önrész 

teljesítése miatt szükséges az éves támogatás egy összegben való utalása minél előbb. Kéri a 
Bizottságot, támogassa kérésüket. 

A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt.  

 

12/2013. (III.27.) Sportbizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a Kaposvári 

Rákóczi FC támogatási kérelméről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Közgyűlésnek. 

 
Szavazati arány: 8 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

2. Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség műfüves pályaépítési programjára 
benyújtandó pályázatról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Dér Tamás tanácsnok azt kérdezte, ki fogja végezni a pálya karbantartását, ki fogja 

felügyelni a pályatartozékok épségét? 

 

Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, Tatán látott jó példát a műfüves pálya használatára. 

Interneten lehet bejelentkezni, fizetős, mégis jó kihasználtsággal működik. Nem lehetne-e 
Kaposváron is így szervezni a pálya használatot? 

 

Szerb György sport referens válaszában elmondta, a Városnak nem elsődleges célja, hogy 

bevétele legyen a sportlétesítményből. Elsősorban iskolai, lakossági, szabadidős illetve 

sportközösségek igényeit szolgálja. A Város kötelezettsége a karbantartás, jelenleg a pénzügyi 
és műszaki feltételek kidolgozása folyik, a használat feltételeinek megállapítása ezután 

következik. 

 

Mihalecz András tanácsnok azt kérdezte, lesznek-e kiszolgáló helyiségek, mert jelenleg 

nincsenek. Ha nem lesz mosdó, öltözési lehetőség, akkor miért ezt a helyszínt választottuk? 
 

Borhi Zsombor tanácsnok csatlakozik Mihalecz András véleményéhez, miért nem a 

Sportcsarnokhoz építjük a pályát vagy valamelyik oktatási intézményhez? 
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Dér Tamás tanácsnok sem tartja jónak a helyszín megválasztását. 

 
Szerb György sport referens válaszában elmondta, egy éves egyeztetés eredménye ez a 

helyszín, mert az MLSZ pályázati kikötéseiben sok feltétel szerepel, melynek eredménye 

például Kaposvár építési szabályzata és szabályozási tervének módosítása is. 

 
13/2013. (III.27.) Sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a Magyar 

Labdarúgó Szövetség műfüves pályaépítési programjára benyújtandó pályázatról szóló 

előterjesztést és a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 

 

Szavazati arány: 8 igen 
0 tartózkodás 

0 nem 

 

3. Előterjesztés az emléktáblák elhelyezéséről (Somogyi sportolók) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

Dér Tamás tanácsnok az emléktáblához annyi kiegészítést javasolt, hogy a „Somogyi 

születésű aranyérmes olimpikonjaink” felirat helyett a „Somogyi születésű olimpiai 
bajnokaink” felirat szerepeljen, valamint lehetőség szerint az olimpiai ötkarika színes legyen. 

 

14/2013. (III.27.) Sportbizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta az emléktáblák 

elhelyezéséről (Somogyi sportolók) szóló előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Közgyűlésnek azzal a kiegészítéssel, hogy a „Somogyi születésű aranyérmes 

olimpikonjaink” felirat helyett a „Somogyi születésű olimpiai bajnokaink” felirat szerepeljen, 

valamint lehetőség szerint az olimpiai ötkarika színes legyen. 

 

Szavazati arány a kiegészítésekkel együtt: 8 igen 
0 tartózkodás 

0 nem 
 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke az ülést bezárta. 

 

 

Kaposvár, 2013. március 27. 
 
 
 
 
 
    Dér Tamás    Borhi Zsombor 

  tanácsnok         tanácsnok 


