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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Sportbizottsága 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 2014. február 
18. 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. 
 
3/2014. (II.18.) 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 az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
2. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító okiratának 

módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 
 

Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

3. Előterjesztés a Sportbizottság 2014. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Dér Tamás tanácsnok 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 

 
4. Előterjesztés a 2014. évi Sport Keret felosztására kiírásra kerülő pályázatokról és 

az elbírálás szempontjairól 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 

 
5. Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelmekről 

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 
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Dér Tamás tanácsnok felkérte Orosz Ferencet tartsa meg beszámolóját az utolsó 
sportbizottsági ülés óta eltelt időszak Kaposvár várost érintő sporteseményeiről és 
sporteredményeiről.  
 
 
Napirendek tárgyalása 
Közgyűlési napirendek: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról  
 (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
4/2014. (II.18.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta az önkormányzat 
2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a 
rendeletmódosítást, valamint a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendeletmódosításra:  8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Szavazati arány a határozati javaslatokra:  8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
2. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító okiratának 

módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Szerb György sportreferens elmondta, hogy az alapító okiratot törvényi változások miatt 
kellett módosítani, illetve a jégkorong sportág ismét bekerült a Sportiskola szakosztályai 
közé, ezt kellett átvezetni. 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
5/2014. (II.18.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a Kaposvári 
Sportközpont és Sportiskola alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány:  8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

3. Előterjesztés a Sportbizottság 2014. évi munkatervéről 
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
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6/2014. (II.18.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága a 2014. évi munkatervét  
elfogadta. 
 
Felelős:  Dér Tamás  tanácsnok 
Közreműködik:  Szerb György sportreferens 
Határidő:  értelem szerint 
 
Szavazati arány:  8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
4. Előterjesztés a 2014. évi Sport Keret felosztására kiírásra kerülő pályázatokról és 

az elbírálás szempontjairól 
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.) 

 
Szerb György sportreferens elmondta, hogy a Sport Keret 2014-ben is 10 millió forint, ennek 
terhére kerülnek kiírásra a pályázatok, 4 kategóriában. A kiírásokban a tavalyihoz képest 
alapvető változás nincs. A beérkező pályázatokról az áprilisi ülésen dönt a Sportbizottság. 
 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
7/2014. (II.18.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a 2014. évi Sport 
Keret felosztására kiírásra kerülő pályázatokról és az elbírálás szempontjairól szóló 
előterjesztést és úgy határozott, hogy azt az alábbiak szerint fogadja el: 
 
a/ A sportági kategóriák az alábbiak: 

I.     kategória: kaposvári és olimpiai sikersportágak, 
II.     kategória: olimpiai sportágak,  
III.     kategória: nem olimpiai, de kaposvári sikersportágak, 
IV.      kategória: egyéb sportágak. 

 
I. kategória: atlétika, birkózás, kajak-kenu, úszás, röplabda, kosárlabda, labdarúgás , 

triatlon, vízilabda, , lovassport, cselgáncs, 
II. kategória: asztalitenisz, ritmikus sportgimnasztika, tenisz, íjászat, sí, snowboard, 

kerékpár, tollaslabda, sportlövészet, kézilabda, jégkorong, szinkronúszás, 
III. kategória: búvárúszás, teke, 
IV.  kategória: aerobic, fitness, erőemelés, lábtenisz, látványtánc, sakk, testépítés, 

tájékozódási futás, karate, wakeboard.  
 
b/ Pályázati kiírások (mellékelve): 
 
- Eredményességi és utánpótlás támogatásra, valamint a kiemelt rendezvényekre      70,0 % 

(7.000.000 Ft) 
- Szabadidősport tevékenység támogatására                          9,0 % 

(900.000 Ft) 
-     Fogyatékkal élők sportjára                 1,0% 
      (100.000 Ft) 
- Tartalék alap:  
      - rendkívüli támogatásokra, egyéb feladatok ellátására összesen             20 % 
        (2.000.000 Ft) 
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c/ A pályázatok elbírálásának szempontjai:  
 

    1/ Az eredményességi, és utánpótlás-nevelési pályázat: 
- Az adott sportág helye a sportági kategóriák között.  
- Az egyesület sportolói által elért eredmények (pontérték táblázat szerint). 
- Az egyesületben foglalkoztatott edzők szakirányú végzettsége (pályázati adatlap 

11. pont). 
- Az adott évben versenyeztetett sportolók száma korcsoportok szerint, az egyéni 

sportágaknál a nem Kaposváron lakó és edző sportolók szerepe az egyesületben. 
- Az egyesülési törvényben és a sporttörvényben foglaltaknak megfelelő működés. 
- Kaposvár Megyei Jogú Város országos és nemzetközi jó hírnevének öregbítése, a 

város szempontjából hagyományosan eredményes múlt. 
- Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény térítésmentes vagy kedvezményes 

igénybevételének mértéke. 
- Az egyesületben igazolt, tagdíjfizető tagok száma, a tagdíjbevételek megjelenése 

az egyesületi bevételek sorában, az egyéb pályázati források aránya a bevételek 
között. 

- A látvány csapatsportok (labdarúgás, kosárlabda, jégkorong, kézilabda, vízilabda) 
e pályázat keretében nem kapnak támogatást.  

 
    2/ A többi pályázat elbírálási szempontjait a pályázati kiírások tartalmazzák.  
 

Felelős:   Dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 

Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. február 27. és december 31. között.  

 
Szavazati arány:  8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
5. Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelmekről 
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 
8/2014. (II.18.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a rendkívüli 
sportcélú támogatási kérelmekről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy 
 
1). a „Munkácsy Gimnáziumért Alapítvány” részére a Kaposvári Munkácsy Mihály 
Gimnázium leány röplabda csapatának, a 2014.04.7-17 közötti portugáliai Iskolai Röplabda 
Világkupán való részvételéhez 100.000 Ft támogatást biztosít, a 2014. évi Sportkeret tartaléka 
terhére. 
 
Felelős:   Dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Szerb György sportreferens 
Határidő:  2014. március 30.  
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2). a Magyar Paratriatlon Szövetség részére, Bók László paratriatlonista sportoló 2014 évi 
hazai és nemzetközi szerepléséhez 50.000 Ft támogatást biztosít, a 2014. évi Sportkeret 
tartaléka terhére. 
 
Felelős:   Dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Szerb György sportreferens 
Határidő:  2014. március 30.  
 
 
Szavazati arány:  8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
Dér Tamás tanácsnok elmondta, hogy a 2013. évben magyar bajnoki címet, illetve 
nemzetközi helyezést elért sportolók és edzőik tiszteletére rendezett ünnepség 2014. február 
24-én 15 órakor lesz a Városháza dísztermében. A diákolimpiai bajnokok köszöntése pedig a 
Munkácsy Gimnáziumban lesz 2014. február 25-én 17 órakor. Mindkét ünnepségre tisztelettel 
meghívja a Sportbizottság tagjait. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, hogy elindult a Csik Ferenc Olimpiai Támogatási 
Program. Ez a program a kaposvári tehetségeket támogatja, hogy kaposvári színekben érjék el 
eredményeiket. A meghívásos pályázaton 5 tagú szakmai zsűri választja ki a támogatottakat, 
akik eredményeik függvényében kikerülhetnek a körből, illetve új reménységek is  
beléphetnek. Kaposvár MJV Önkormányzata a Kaposvárért Közalapítványon keresztül 4 
millió forinttal indítja el a támogatási alapot, mely a céges és egyéb támogatók adományaival,  
valamint az 1%-okkal növekedne.  
2014. február 21-én 10 órakor az első 5 nyertes pályázó ünnepélyes keretek között írja alá a 
támogatási szerződést a Városháza dísztermében, melyre tisztelettel várják a Sportbizottság 
tagjait. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke az ülést bezárta. 
 
 
 
Kaposvár, 2014. február 18. 
 
 
 
 
 
     Dér Tamás    Borhi Zsombor 

  tanácsnok         tanácsnok 


