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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Sportbizottsága 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 2014. január 14. 
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 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. 
 
 
1/2014. (I.14.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága az ülés napirendi pontját 
elfogadta. 
 
Szavazati arány: 8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

Napirendek: 
Közgyűlési napirendek: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről 

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

 
 
Napirendek tárgyalása 
Közgyűlési napirendek: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről 

 (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Molnár György gazdasági igazgató kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztésben a 
Rákóczi Stadionnál szereplő 560millió forint a visszaigényelhető ÁfÁ-val növekedni fog. 
 
Dér Tamás tanácsnok hozzátette, hogy ezt az összeget nem a csapatra, hanem az  
infrastruktúrára költik, a parkoló, a lelátó, a főépület, stb. felújítására fordítják. 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
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2/2014. (I.14.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és a 
rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Szavazati arány a határozati javaslatokra:  8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
Szerb György sport referens elmondta, hogy elkészült a 2014. évi Kaposvári 
Szabadidősport Naptár, mely minden jelentős szabadidős rendezvényt tartalmaz. Kihelyezésre 
kerülnek az oktatási intézményekben, munkahelyeken. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke az ülést bezárta. 
 
 
 
Kaposvár, 2014. január 14. 
 
 
 
 
 
     Dér Tamás    Borhi Zsombor 

  tanácsnok      bizottsági tag 


