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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Sportbizottsága 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 2014. június 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, a meghívott 

vendégeket, valamint a Hivatal dolgozóit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 7 fő 
jelen van, így a bizottság határozatképes. 

 

Dér Tamás tanácsnok felkérte Orosz Ferencet tartsa meg beszámolóját az utolsó 

sportbizottsági ülés óta eltelt időszak Kaposvár várost érintő sporteseményeiről és 

sporteredményeiről.  
 
Dér Tamás tanácsnok kérte a bizottságot, hogy a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként  

szereplő meghívó napirendjét fogadják el. 

 

19/2014. (VI.03.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága az ülés napirendi pontjait 

elfogadta. 

 

Szavazati arány: 7 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 

Napirend: 
Közgyűlési napirend: 

 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 

2014/2015. évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert igaz gató 

 
3. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola jégkorong szakágának 

bővítéséről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert igaz gató 

 

Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

4. Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelmekről 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
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Napirendek tárgyalása 
Közgyűlési napirendek: 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról  
 (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 

 

20/2014. (VI.03.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta az önkormányzat 

2014. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és a rendelettervezetet, valamint  
a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 

 

Szavazati arány a rendelettervezetre:   7 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 
 

Szavazati arány a határozati javaslatokra:  7 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 
 

2. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 
2014/2015. évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

Csutor Ferenc tanácsnok gratulál a sportszervezeteknek az elért eredményekhez. A 
Kaposvári Rákóczi FC képviselőjétől kérdezi, hogy reális cél-e az NB I-be való visszajutás. 

 

Dér Tamás tanácsnok kérdezi a csapatok képviselőitől, hogyan tudjuk megtartani a húzó 

embereket. 

 
Monok Tibor a Kaposvári Kosárlabda Klub elnöke elmondta, hogy Hendlein Rolanddal és  

Fodor Mártonnal tárgyalnak. A 12-es keretnek lesznek kaposvári születésű tagjai és 3 külföldi 

játékos igazolásában gondolkodnak. A szponzorokat próbálják megtartani, a következő 

évadot hasonló anyagi kondíciókkal kezdik. 

 
Borbély Csaba a Kaposvári Röplabda SE vezetőségi tagja elmondta, Demeter György 

szakmai vezető marad a csapat élén, a vezetőség felhatalmazta, tegyen javaslatot a következő 

évad játékos keretére. 

 

Orosz Ferenc a Kaposvári Női Röplabda Club elnöke elmondta, a csapat a legjobb 8 
között végzett, ezt szeretnék bebiztosítani a következő évadban is. Oláh János marad a vezető 

edző. Ketten távoznak a csapatból, a 14 főből csak három játékosnak nincs kaposvári 

kötődése. 

 
Illés János a Kaposvári Rákóczi FC ügyvezető igazgatója elmondta, köszönik a 

támogatást, a Város nélkül sehol se tartana a csapat. Pénzügyi háttér függvénye, hogy milyen 

lesz a játékos keret összeállítása. 

 

Borhi Zsombor tanácsnok kérdezte, a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia mennyire tudja az  
utánpótlást biztosítani, ha nem tudnak a fiatalok bekerülni a nagy csapatba, akkor megfelelő-e 

a szakmai munka az Akadémián. 

Volt-e a csapatnak megfelelő premizálása, eléggé motiváltak voltak-e? 
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Illés János a Kaposvári Rákóczi FC ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a focistáknak 

komoly érdeke fűződött a bennmaradáshoz, az ígért prémium fizetésük 30-40%-a volt. Főleg 

a pénzügyi háttér függvénye a visszakerülés NB I-be, ha az első évben nem sikerül, egyre 

nehezebb a helyzet. 

A Bene Ferenc Akadémiáról 2-3 sportoló tud esetleg felkerülni az U21-ből. A szakmai munka 
hasonló a többi akadémiához, de nálunk csak a megyéből kerülnek be fiatalok, a többieknél 

országos szintű a merítés. 

 

Dér Tamás tanácsnok köszöni a csapatok 2013/14-es évadban végzett munkáját és a jövőre 

nézve további sikeres felkészülést kíván. 
 

21/2014. (VI.03.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a kiemelt  

sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékeléséről,  a 2014/2015. évi bajnokságra 
vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatokat 

elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 

Szavazati arány: 7 igen 
0 tartózkodás 

0 nem 

 
 

3. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola jégkorong szakágának 
bővítéséről  
 (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 
 

22/2014. (VI.03.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a Kaposvári 

Sportközpont és Sportiskola jégkorong szakágának bővítéséről szóló előterjesztést és a 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 

Szavazati arány: 7 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 
 

 

Átruházott hatáskörű ügyek: 
 
4. Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelmekről 

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

 

A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 

 
23/2014. (VI.03.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a rendkívüli 

sportcélú támogatási kérelmekről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy 

 

1.) A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 3 birkózójának a 2014. július 15-20 közötti 
Szlovákiai Kadett VB-re történő utazásához a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére 

60.000 Ft-ot biztosít a Sportkeret tartaléka terhére. 
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Felelős:   dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Szerb György sportreferens 

Határidő:  2014. június 30.  

 

2.) A Búzavirág SC részére a Desedai amatőr strandröplabda és terem MIX röplabda 
versenyeinek rendezéséhez 20.000 Ft támogatást biztosít a Sportkeret tartaléka terhére. 

 

Felelős:   dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 

Közreműködik: Molnár György igazgató 

Szerb György sportreferens 
Határidő:  2014. június 30.  

 

Szavazati arány: 7 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 
 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke az ülést bezárta. 

 
 
 
Kaposvár, 2014. június 3. 
 
 
 
 
 
     Dér Tamás    Borhi Zsombor 

  tanácsnok         tanácsnok 


