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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Sportbizottsága 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 2013. 
szeptember 17. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Siposs Géza termében tartott 
üléséről. 
 
Jelen voltak a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként szereplő jelenléti ív szerint, mely 
tartalmazza a megjelent bizottsági tagok nevét, megjelenésük tényét. 
 
Dér Tamás tanácsnok elfoglaltsága miatt Csutor Ferenc tanácsnok köszöntötte az ülésen 
megjelent bizottsági tagokat, valamint a Hivatal dolgozóit. A jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy 6 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok kérte a bizottságot, hogy a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként  
szereplő meghívó napirendjét fogadják el. 
 
39/2013. (IX.17.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága az ülés napirendi pontjait 
elfogadta. 
 
Szavazati arány: 6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Csutor Ferenc tanácsnok felkérte Orosz Ferencet tartsa meg beszámolóját az utolsó 
sportbizottsági ülés óta eltelt időszak Kaposvár várost érintő sporteseményeiről és 
sporteredményeiről.  
 
Karsai Józsefné képviselő asszony megérkezett. 
 
Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosítása  

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

 
Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

2. Tájékoztató a jégkorong sportág helyzetéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sport referens 

 
3. Beszámoló a Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány 2012- es tevékenységéről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sport referens 
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Napirendek tárgyalása 
Közgyűlési napirendek: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosítása  

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

 (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
40/2013. (IX.17.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta az önkormányzat 
2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást valamint a határozati javaslatokat elfogadásra 
ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
 
Szavazati arány a rendeletmódosításra:  7 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

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

 
Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

2. Tájékoztató a jégkorong sportág helyzetéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sport referens 

 (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 

 
Veress Csaba a KHC SE részéről elmondta, hogy a Jégcsarnok éves nyitva tartása nem a 
bajnokság időszakához van igazítva. Jelenleg október 1-től március 31-ig van nyitva, a 
felkészülés miatt az egyesületnek szeptember 1. és április 31. között lenne szüksége jégre.  
Felajánlotta, hogy az egyesület edzője a Jégcsarnokban tartott testnevelés órákon szívesen 
besegítene a korcsolya oktatásába. 
 
Szerb György sport referens válaszában elmondta, hogy az iskoláknak javasoltuk, hogy 
lehetőség szerint alsó tagozatos tanulókat hozzanak délelőtt a Jégcsarnokba, jelezni fogjuk 
nekik a korcsolya-oktatás lehetőségét. 
 
Pór Tamás a Jégcsarnok Kft. részéről válaszában elmondta, hogy a nyújtott nyitva tartás 
költségeit az egyesületnek kell kigazdálkodnia, mely 2 hónapra számolva kb. 9 millió forintot 
jelent. 
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Szerb György sport referens tájékoztatta a Bizottságot, hogy szeptembertől kísérleti 
jelleggel indul szikronkorcsolya tanfolyam. Így a kislányoknak lehetőség adódik egy új 
sportágban kipróbálni magukat és a Jégcsarnok kihasználtsága is jobb lesz. 
 
41/2013. (IX.17.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a jégkorong 
sportág helyzetéről szóló tájékoztatót és elfogadta azt.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 
Határidő:  2013. szeptember 30.  
 
 
Szavazati arány: 7 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 

3. Beszámoló a Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány 2012- es tevékenységéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sport referens 

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.) 
 
Csutor Ferenc tanácsnok hozzászólásában kérte a Közalapítvány segítségét, hogy a vizes 
sportágak kezdeményezésére állítsanak Győrfi Endre és Bolvári Antal vízilabdázóknak 
emléktáblát. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke az ülést bezárta. 
 
 
Kaposvár, 2013. szeptember 17. 
 
 
 
 
 
    Csutor Ferenc    Borhi Zsombor 

  tanácsnok          tanácsnok 


