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Kovács Kristóf 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Ifjúsági és Sport Bizottsága 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 

2016. június 8. 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. 

 
Dr. 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. 

 
Dr. Pintér Rómeó tanácsnok kérte a bizottságot, hogy a jegyzőkönyv 2. számú 

mellékleteként szereplő meghívó napirendjét fogadja el. 

 
23/2016. (VI.8.) 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 kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének 
értékeléséről, a 2016/2017. évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és 
támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékeléséről, 
a 2016/2017. évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról 
 (Az előterjesztést közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Szép Tamás tanácsnok arról érdeklődött, mi az oka annak, hogy míg korábban egy kft. 

üzemeltette a csapatot, most a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia teszi mindezt. 
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Kovács Kristóf 

Szerb György sportreferens válaszában elmondta, hogy a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. 

csődeljárása miatt a kaposvári felnőtt labdarúgó csapat a 2015/16-os szezonban a Bene Ferenc 

Labdarúgó Akadémia keretei között vett részt a Megye I. bajnokságban. E csapatnak további 

működtetését a 2016/17-es bajnoki idénytől jogutódként végzi egy új gazdasági társaság, a 

Kaposvári Labdarúgó Kft. 

 
24/2016. (VI.8.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a 
kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 2016/2017. évi 
bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról szóló előterjesztést és a határozati 

javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

Szavazati arány:     7 igen 

0 tartózkodás 

         0 nem 

 

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

 
Kaposvár, 2016. június 8. 
 
 
 
     Dr. Pintér Rómeó   Csutor Ferenc 

       tanácsnok        tanácsnok 

           jegyzőkönyv-hitelesítő 


