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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. március 25. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Siposs Géza termében tartott 
rendkívüli 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 7 fő jelen van, így a bizottság 
határozatképes. 
 
Pintér Rómeó tanácsnok kérte a bizottságot, hogy a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként  
szereplő meghívó napirendjét fogadják el. 
 
11/2015. (III.25.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága a rendkívüli ülés  
napirendi pontjait elfogadta. 
 
Szavazati arány: 7 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

Napirend: 
 
Közgyűlési napirend: 

 
1. Előterjesztés a Deseda UltraMaraton megrendezésének támogatásáról 

 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
 
Napirendek tárgyalása 
 
Közgyűlési napirendek: 
 

Előterjesztés a Deseda UltraMaraton megrendezésének támogatásáról 
(Az előterjesztést a közgyűlési jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Kérdések: 
Miháldinecz Gábor képviselő érdeklődött, hogy a szervezők hány ember várható 
részvételével számolnak. 
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Csutor Ferenc tanácsnok kérdezte, hogy a most megkötött támogatási szerződés jelent-e 
garanciát arra nézve, hogy az idei rendezvény hagyományteremtő jellegű, és a következő 
években is várható a folytatás. Szerinte ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a Deseda és  
környékének – a korábbi álhíreknek „köszönhetően” megromlott – renoméját visszaállítsák. 
 
 
Válaszok: 
Szerb György sportreferens válaszában elmondta, hogy az ilyen jellegű rendezvények csak 
ritkán szólnak a tömegekről. Várhatóan nem a professzionális sportolók lesznek sokan, ők 
inkább a minőséget hozzák majd el. Nagyobb létszámot a 12-es váltókban résztvevő amatőr 
sportolóktól lehet várni, azonban bizonyosan évek kellenek, mire a rendezvény kiforrja 
magát. Komoly reklámértékkel bír viszont a verseny a Deseda és környékének promócióját  
illetően, és Péter Attila neve garanciát jelent arra, hogy az eseményt az országos futóközösség 
is számot tarthat majd. 
 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok hozzátette, hogy türelemre biztatja a bizottság többi tagját,  
hiszen emlékei szerint a KaposFesttel kapcsolatban is sok volt a kérdőjel, mára azonban 
egyértelműen Kaposvár egyik legnagyobb volumenű kulturális eseményévé nőtte ki magát a 
komolyzenei rendezvénysorozat. Bízik benne, hogy az évek során igazi ranggá válhat a 
részvétel, illetve az itt elért sportsiker. Éppen ezért Csutor Ferenc tanácsnokhoz csatlakozva ő  
maga is várja a folytatást. 
 
 
12/2015. (III.25.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és  Sport Bizottsága megtárgyalta a 
„Deseda UltraMaraton” megrendezésének támogatásáról szóló előterjesztést, és a 
határozatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány: 7 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke az ülést bezárta. 
 
 
Kaposvár, 2015. március 25. 
 
 
 
 
 
          Pintér Rómeó                 Csutor Ferenc 
 tanácsnok      tanácsnok 
          jegyzőkönyv-hitelesítő 


