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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Sportbizottsága 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 2014. augusztus 
25. 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. Mindenkinek megköszönte 4 éves munkáját,  
előreláthatóan ez az utolsó ülés a választások előtt.  

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 9 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. 

 
28/2014. (VIII.25.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága az ülés napirendi pontjait 

elfogadta. 

 

Szavazati arány: 9 igen 
0 tartózkodás 

0 nem 

 

Napirend: 
Közgyűlési napirend: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. által kültéri kosárlabda pálya 
építésére, Sportcsarnok hangosításának korszerűsítésére, valamint biztonsági 
kamerarendszer kiépítésére benyújtott pályázatról  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 

Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

3. Előterjesztés az országos sportági szakszövetségek kaposvári régióközpontjairól 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

Közreműködik: Szerb György sport referens 

 

4. Előterjesztés a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia tevékenységéről 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Szerb György sport referens 
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5. Beszámoló a Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szerb György sport referens  
 

Napirend tárgyalása 
Közgyűlési napirendek: 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

Hozzászólás: 
Csutor Ferenc tanácsnok elmondta, hogy egyetért a Kaposvári Rákóczi FC-nek nyújtott 

támogatással. Pozitív változásokat tapasztalt, a csapat kicserélődött, megfiatalodott, 7 új,  

kaposvári fiatal is játszik. 
 

A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 

 

 

29/2014. (VIII.25.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta az önkormányzat 

2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést és a rendeletmódosítást, valamint a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a 

Közgyűlésnek. 

 
Szavazati arány a rendeletmódosításra:  9 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

Szavazati arány a határozati javaslatokra:  9 igen 
0 tartózkodás 

0 nem 
 

2. Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. által kültéri kosárlabda pálya 
építésére, Sportcsarnok hangosításának korszerűsítésére, valamint biztonsági 
kamerarendszer kiépítésére benyújtott pályázatról  
 (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 

 
 

30/2014. (VIII.25.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a Kaposvári 

Kosárlabda Klub Kft. által kültéri kosárlabda pálya építésére, Sportcsarnok hangosításának 
korszerűsítésére, valamint biztonsági kamerarendszer kiépítésére benyújtott pályázatról szóló 

előterjesztést és a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 

Szavazati arány: 9 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

3. Előterjesztés az országos sportági szakszövetségek kaposvári régióközpontjairól 
 (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 

 
Szerb György sportreferens kiegészítésként elmondta, nagyon szép eredmény, hogy 6 

sportágban régióközpont lett a város. Azon dolgozik a sportszakma, hogy még több sportág 

kerüljön ebbe a körbe, jelenleg az öttusa és az asztalitenisz szakszövetségekkel folynak 

tárgyalások. 

 
A jelenlévők részéről kérdés nem volt, hozzászólás nem volt. 

 
31/2014. (VIII.25.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta az országos 

sportági szakszövetségek kaposvári régióközpontjairól szóló előterjesztést és elfogadta azt. 
 

Felelős:   dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 

Közreműködik: Szerb György sportreferens 

Határidő:  2014. szeptember 30.  
 

Szavazati arány: 9 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 
 

4. Előterjesztés a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia tevékenységéről 
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.) 

 

Gémesi Csaba a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia ügyvezető igazgatója tájékoztatásul 

elmondta az Akadémia fejlődésének történetét. Jelenleg az ország 15 elit akadémiája közt 

vagyunk. Kb. 200milliós költségvetésből működnek éves szinten, melynek túlnyomó része a 

TAO-ból, az MLSZ akadémiai támogatásából és az önkormányzati támogatásból tevődik 

össze.  
Szapor Gábor a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója bemutatkozott, 

elmondta szakmai életútját. 

 
Kérdések: 
Karsai Józsefné képviselő asszony kérdezte, hogy a gyerekek kiválasztásának mik a 
szempontjai, hogyan tudják ott tartani őket. 

Csutor Ferenc tanácsnok kérdezte, hogy a beszámolóban felsorolt edzők vannak-e most is. 

Borhi Zsombor tanácsnok véleménye szerint edzői szinten szakmailag fejlődni kellene, 

hogyan tervezik ennek megvalósítását. 

 
Válaszok: 
Szapor Gábor a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója elmondta, már 

óvodás korban megkeresik a gyerekeket, mindenkinek lehetőséget adnak, aki szeret focizni,  

de az Akadémiára csak az kerülhet, aki tud is. 
Gémesi Csaba a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia ügyvezető igazgatója a 

beszámolóban szereplő edzői listán minimális a változás, kaposvári labdarúgást szeretnének 

csinálni kaposvári edzőkkel, a továbbképzésekről igyekeznek gondoskodni. 

Dér Tamás tanácsnok zárásként elmondta, hogy nincs egyszerű dolga az Akadémiának, 

hiszen a fociról mindenkinek van véleménye, „mindenki ért hozzá”. 
További jó munkát kíván a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának. 
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32/2014. (VIII.25.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a Bene Ferenc 

Labdarúgó Akadémia tevékenységéről szóló előterjesztést és elfogadta azt azzal, hogy 

javasolja az MLSZ által kért szakértői átvilágítás megállapításaira figyelemmel újítsa meg 

szakmai munkáját, tevékenységét az Akadémia. 

 
Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

Közreműködik: Szerb György sportreferens 

Határidő:  2014. december 30. 

 

 
Szavazati arány: 9 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

 
5. Beszámoló a Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről 

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.) 

 

Szerb György sportreferens kiegészítésként elmondta, hogy a Közalapítvány 

alaptevékenységének megfelelően működik, anyagi lehetőségeihez mérten tevékenykedik. 
Megjelentette a Kaposvári Szabadidős-naptárt, társrendező volt a Desedai Sportnapon, a 

Kihívás Napján és a Kapos Kupán az óvodás foci szervezésben vett részt. 

 

33/2014. (VIII.25.) Sportbizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a Kaposvár Város  
Sportjáért Közalapítvány 2013 évi tevékenységéről szóló beszámolót és elfogadta azt.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szerb György sportreferens 

Határidő:  2014. szeptember 30. 
 

Szavazati arány: 9 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 
 

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

 
 
 
Kaposvár, 2014. augusztus 25. 
 
 
 
 
 
     Dér Tamás    Borhi Zsombor 

  tanácsnok         tanácsnok 


