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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Ifjúsági és Sport Bizottsága 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 
2015. 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. 
 
Pintér Rómeó tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági tagokat, valamint a 
Hivatal dolgozóit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 9 fő jelen van, így a bizottság 
határozatképes. 
 
Pintér Rómeó tanácsnok kérte a bizottságot, hogy a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként  
szereplő meghívó napirendjét fogadják el, azzal a kiegészítéssel, hogy napirendjébe felveszi a 
következő előterjesztéseket: 
 

− Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi 

költségvetéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 

− Előterjesztés a 2015. évi városi nagyrendezvényekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
1/2015. (I.14.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága az ülés napirendi 
pontjait elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy napirendjébe felveszi a következő 
előterjesztéseket: 
 

− Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi 

költségvetéséről 

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

 

− Előterjesztés a 2015. évi városi nagyrendezvényekről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
Szavazati arány: 9 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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Napirendek: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sport Bizottságának 2015. évi 
munkatervéről 

Előterjesztő:  Pintér Rómeó tanácsnok 

Közreműködik: Kovács Kristóf titkár 

 
Közgyűlési napirendek: 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetéséről 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 

3. Előterjesztés a 2015. évi városi nagyrendezvényekről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sport Bizottságának 2015. évi 
munkatervéről 
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 

 
Csutor Ferenc képviselő megjegyezte, hogy – amint azt elmondása szerint a 

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság már támogatta is – érdemes  

lenne kihelyezett bizottsági üléseket tartani, hiszen a sportegyesületek éreznék a bizottság 

figyelmét és megbecsülését. 
 
Dér Tamás alpolgármester válaszában elmondta, hogy az ötletet maga is támogatja, 

azonban leginkább informális ülések külső helyszínen megrendezésére lát lehetőséget, 

hiszen a hivatal munkatársainak kiszállása nem minden esetben oldható meg 

zökkenőmentesen. 
 

2/2015. (I.14.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 2015. évi 
munkatervét elfogadta. 
 
Felelős:  Pintér Rómeó tanácsnok 
Közreműködik:  Kovács Kristóf titkár 
Határidő:  értelem szerint 
 
Szavazati arány:  9 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
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2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi 

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

 

Kérdések: 
Csutor Ferenc tanácsnok kérdezte, hogy a Rákóczi Stadion fejlesztése magába foglalja-e az  
alapcsövezést és a gyepszőnyeg rendbetételét is, valamint, hogy az 50 méteres medence 
befedésére mikor kerül sor. 
 
Válaszok: 
Dér Tamás tanácsnok válaszában elmondta, hogy a Rákóczi Stadion fejlesztése annak teljes  
befedését, a klubház oldalában lévő, és a lelátó egyéb helyiségeinek rendbehozatala mellett az 
alapcsövezést is jelenti. Tájékoztatott, hogy az 50 méteres medence befedése azért nem 
szerepel a költségvetésben, mert a milliárdos nagyságrendű beruházás költségeinek pontos 
kalkulációját az illetékesek a napokban készítik el, hogy aztán azt Európai Uniós vagy állami 
forrásból igyekezzenek megvalósítani.  

 
 

3/2015. (I.14.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és  Sport Bizottsága megtárgyalta a 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 
előterjesztést és a rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  8 igen 

1 tartózkodás 
0 nem 

 
Szavazati arány a határozati javaslatra:  8 igen 

1 tartózkodás 
0 nem 

 
3. Előterjesztés a 2015. évi városi nagyrendezvényekről 

(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Szerb György sportreferens hozzátette, hogy az önkormányzat és a Yogo Bonito Európa 

Kft., a Youth Football Fesztivál megrendezésére vonatkozó együttműködési megállapodása 

jövőre lejár, azonban az önkormányzat újabb 5 évre szeretné azt meghosszabbítani. 

 
Miháldinecz Gábor képviselő jónak tartja a gyakorlatot, miszerint az összes, a tornán 

résztvevő játékos jogosult a Virágfürdő egyszeri térítésmentes használatára, azonban az emiatt 

megnövekedett vendégforgalom miatt a fesztivál időtartamára megerősített úszómesteri 

felügyeletet javasol. 

 

Csutor Ferenc képviselő hozzátette, elgondolkodtatónak tartja, hogy mindössze egy 

sportrendezvény van a városi kiemelt rendezvények között. A bizottság tagjait gondolkodásra 
kérte fel, miként lehetne a kiemelt sportrendezvények számát gyarapítani. 
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4/2015. (I.14.) Ifjúsági és Sport bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és  Sport Bizottsága megtárgyalta a 
2015. évi kiemelt városi rendezvényekről szóló előterjesztést, és a határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 9 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

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

 
 
Kaposvár, 2015. január 14. 
 
 
 
 
     Pintér Rómeó   Csutor Ferenc 

    tanácsnok        tanácsnok 
           jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


