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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Sportbizottsága 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 2013. december 

3. 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 7 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 felveszik a napirendek 

közé a 32/2009.(IX.15.) számú sportbizottsági határozat j) pontjának visszavonását. 

 

 
52/2013. (XII.03.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága az ülés napirendi pontjait 

elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy felveszi a napirendek közé a 32/2009.(IX.15.) számú 

sportbizottsági határozat j) pontjának visszavonását. 

 
Szavazati arány: 7 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

Dér Tamás tanácsnok felkérte Orosz Ferencet tartsa meg beszámolóját az utolsó 
sportbizottsági ülés óta eltelt időszak Kaposvár várost érintő sporteseményeiről és 

sporteredményeiről.  

 

Tóth István külső szakértő elhagyta a termet. 

 
 

Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 

 

1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2014. évi működési 

előleg kérelmeiről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szerb György sportreferens 
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3. Előterjesztés a 2013. évi „Év Sportolója”,  „Év Utánpótláskorú Sportolója”, 

valamint „Év Diáksportolója” elismerések odaítéléséről   (ZÁRT) 
Előterjesztő:  Dér Tamás tanácsnok 

Közreműködik: Szerb György sportreferens 

 

 
Napirendek tárgyalása 
Közgyűlési napirendek: 

 

1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról 

(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

53/2013. (XII.03.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta az önkormányzat 

2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, a költségvetési rendelet  
módosításáról szóló beszámolót és a határozati javaslatokat, valamint a rendeletmódosítást 

elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 

 

Szavazati arány a rendeletmódosításra:  6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 

Szavazati arány a határozati javaslatokra:  6 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 
 

Karsai Józsefné képviselő asszony megérkezett, Tóth István külső szakértő visszatért a 

terembe. 

 

2. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2014. évi működési 
előleg kérelmeiről  

(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

54/2013. (XII.03.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a versenysporttal 

foglalkozó sportegyesületek 2014. évi működési előleg kérelmeiről szóló előterjesztést és a 

határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 

 

Szavazati arány: 8 igen 
0 tartózkodás 

0 nem 

 
Szóbeli előterjesztés: 
Dér Tamás tanácsnok elmondta, hogy a Sportbizottsága a 32/2009.(IX.15.) számú 
határozatának j) pontjában Grosics Gyula életéről készülő dokumentumfilm költségeihez  

100.000.-Ft támogatást biztosított, mely nem került felhasználásra, mivel a filmet gazdasági 

társaság készítette, ami bizottsági keretből nem támogatható. Kéri a Sportbizottságot, ezt az 

összeget helyezze vissza a Sport Keret tartalékába. 
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55/2013. (XII.03.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága a 32/2009.(IX.15.) számú 

határozatának j) pontjában Grosics Gyula életéről készülő dokumentumfilm költségeihez  

biztosított 100.000.-Ft támogatást felhasználás hiányában visszahelyezi a Sport Keret 

tartalékába.  

 
Felelős:  Dér Tamás tanácsnok 

Közreműködik: Molnár György igazgató 

Szerb György sportreferens 

Határidő:  2013. december 20.  

 
Szavazati arány: 8 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 
Mihalecz András tanácsnok megérkezett. 
 

Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, hogy elindult a Csík Ferenc Olimpiai Támogatási 

Program, mely az olimpiai részvételre esélyes kaposvári fiatalokat kívánja támogatni. Kéri a 

Sportbizottság tagjait, segítsék a programot olyan szervezetek felkutatásával, melyek 

anyagilag hozzá tudnak járulni a programalaphoz. 
 

Szerb György sportreferens felhívta a Sportbizottság figyelmét, hogy december 6-án ismét  

megrendezésre kerül a Látványsport Fesztivál a Sportcsarnokban. Tisztelettel várják a 

Sportbizottság tagjait is. 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság zárt üléssel folytatta a tanácskozást. 

 
 
 
Kaposvár, 2013. december 3. 
 
 
 
 
 
    Dér Tamás     Borhi Zsombor 

  tanácsnok          bizottsági tag 


