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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Sportbizottsága 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 2013. november 
5. 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 köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági tagokat, valamint a Hivatal 
dolgozóit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 6 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 a módosítással, hogy az 1. pontot – 
Előterjesztés a 2014. évi városi nagyrendezvényekről – vegyék le a napirendről, illetve a 
kitüntetési javaslatokat zárt ülésen, utolsó napirendként tárgyalják. 
 
 
43/2013. (XI.05.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága az ülés napirendi pontjait 
elfogadta azzal a módosítással, hogy az 1. pontot – Előterjesztés a 2014. évi városi 
nagyrendezvényekről – leveszi a napirendről,  illetve a kitüntetési javaslatokat zárt ülésen, 
utolsó napirendként tárgyalja. 
 
Szavazati arány: 6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

 
Dér Tamás tanácsnok felkérte Kun Zoltánt tartsa meg beszámolóját az utolsó sportbizottsági 
ülés óta eltelt időszak Kaposvár várost érintő sporteseményeiről és sporteredményeiről.  
 
Mihalecz András képviselő és Tóth István külső szakértő megérkezett. 
 
 
Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 
 

 
1. Előterjesztés az Önkormányzat által 2013. novemberben benyújtandó pályázatokról 

 
2. Javaslatok a Közgyűlés 2014. évi munkatervéhez 
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Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

3. Beszámoló a Pro Iuventate Alapítvány 2012. évi tevékenységéről 
Előterjesztő:  Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködik: Szerb György sport referens 

 
4. Tájékoztató a társasági adó igénybevételével kapcsolatos kaposvári 

sportpályázatokról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Szerb György sport referens 

 
5. Kitüntetési javaslatok (zárt) 

 
Napirendek tárgyalása 
Közgyűlési napirendek: 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat által 2013. novemberben benyújtandó pályázatokról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Kérdések: 
Csutor Ferenc tanácsnok elmondta, jó meggondolásnak tartja, hogy az új műfüves pálya 
intézménynél, a Berzsenyi D. Tagiskolánál kerül kialakításra. Így az őrzése, állagának 
megóvása megoldható. A Városligetben kialakított műfüves pálya jelenleg nincs kivilágítva, 
az őrzése sincs biztosítva, félő, hogy a vandálok kezelésbe veszik. Nem lehetne-e, hogy ez a 
pálya kamerás megfigyelés alá kerüljön? 
 
Dér Tamás tanácsnok elmondta, kevésnek tartja a 300.000.-Ft összeget éves szinten az új 
pálya karbantartására. 
 
Szerb György sport referens válaszában elmondta, hogy a Városligetben kialakított műfüves 
pálya próbaüzem alatt van, még a világítás sem működik, a beüzemelés tavaszra várható. A 
kamerás megfigyelés jó megoldás lenne. Internetes bejelentkezéssel lehet majd a pályát 
használni, délelőtt pedig a környék iskolái veszik igénybe. 
 
A Berzsenyi Tagiskolánál kialakítandó új pálya karbantartását a Bene Ferenc Labdarúgó 
Akadémia 300.000.-Ft-ért vállalta. Ha nem lesz elég az összeg, újra napirendre tűzik a témát. 
 
44/2013. (XI.05.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 
által 2013. novemberében benyújtandó pályázatokról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek, valamint kéri a Polgármesteri Hivatalt,  
vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Városligetben kialakított műfüves pálya kamerás  
megfigyelés alá kerüljön. 
 
Szavazati arány: 8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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2. Javaslatok a Közgyűlés 2014. évi munkatervéhez 
 
45/2013. (XI.05.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága a Közgyűlés 2014. évi 
munkaterv-javaslatát kiegészítő javaslat nélkül elfogadta. 
 
Szavazati arány: 8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

3. Beszámoló a Pro Iuventate Alapítvány 2012. évi tevékenységéről 
Előterjesztő:  Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködik: Szerb György sport referens 

 (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 
 
46/2013. (XI.05.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a Pro Iuventate 
Alapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót és elfogadta azt.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 
Határidő:  2013. november 25.  
 
Szavazati arány: 7 igen 

1 tartózkodás 
0 nem 

 
4. Tájékoztató a társasági adó igénybevételével kapcsolatos kaposvári 

sportpályázatokról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Szerb György sport referens 

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.) 

 
Kérdések: 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, jó, hogy az utánpótláskorú sportolók száma nőtt, de 
hány gyerek jutott el a Bene F. Labdarúgó Akadémiából a K-i Rákóczi FC-be? Sok a külföldi 
a Rákóczi csapatában, nem lehetne-e hazai játékosokból megoldani a keretet? 
 
Borhi Zsombor tanácsnok szerint is sajnos a magyar foci színvonala jelenleg olyan szinten 
van, hogy a kaposvári fiataloknak be kell férni a csapatba.  
Ha az utánpótláskorúak száma csökken, ez nem veszélyezteti a pályázatban lehívható 
összeget? 
 
Csutor Ferenc tanácsnok szerint nemcsak a labdarúgásban, de a kaposvári kosárlabda 
csapatban is sok a külföldi. A TAO lehívásához a csapatok kértek-e segítséget? 
 
Karsai Józsefné képviselő asszony kérdezte, hogy az edzők eredményességét vizsgálják-e? 



2014.01.28. C:\temp\ny omi\20131105_spr.doc 4/4 

 
Dér Tamás tanácsnok válaszában elmondta, a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián közel 200 
gyerek focizik. A hétvégi Rákóczi-meccsen a kaposvári fiatalok voltak a csapatban a húzó 
emberek. Azt kell támogatni, hogy a hazai nevelésű játékosok alkossák a csapatot. 
Szerinte is az edzőképzés kulcskérdés, a Mocsai-féle kézilabda akadémia példaértékű. 
A TAO-ban a gyerek létszám meghatározza a lehívható pénzt, ezért a csökkenést meg kell 
állítani. 
 
Szerb György sportreferens elmondta, hogy folyamatos a párbeszéd TAO ügyben az 
egyesületekkel és a vállalkozásokkal. A tavalyi évben sikeres volt a pályázat. 
 
47/2013. (XI.05.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a társasági adó 
igénybevételével kapcsolatos kaposvári sportpályázatokról szóló tájékoztatót és elfogadta azt.  
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 
Határidő:  azonnal 
 
Szavazati arány: 8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
48/2013. (XI.05.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága módosítja a 28/2013.(V.27.) 
számú sportbizottsági határozatot, melyben a Somogy Megyei Kosárlabda Szövetség helyett a 
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége részére biztosít 50.000.-Ft támogatást, melyet a 
Somogy Megyei Kosárlabda Szövetség által szervezett amatőr bajnokság díjazására, terem 
bérleti költségére használhat fel. 
 
Szavazati arány: 8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2013. november 5. 
 
 
 
 
 
    Dér Tamás     Borhi Zsombor 

  tanácsnok        bizottsági tag 


