
57/2020. (VI. 15.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 
11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus 
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és 
hatáskörét gyakorolva a Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a következő határozatot hozta: 
 
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a sportszervezetek részére a 2-11.) pontokban 

meghatározott támogatásokat biztosítja, azzal, hogy az önkormányzati támogatás formájáról a 
kifizetések időpontját megelőzően köteles a sportszervezet vezetője írásban nyilatkozni, 
amennyiben jelen döntés meghozataláig arról nem rendelkezett. A határozatban szereplő 
támogatási összegek függetlenül a támogatási formától bruttó összegek, szponzoráció esetén 
az ÁFA összegét tartalmazzák. A sportszervezetek részére nyújtott pénzbeli források 
biztosításának feltételeit a felek szerződésben rögzítik. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Péterné Szarka Klára sport referens 
1Határidő: 2020. november 30. 

 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére az 

alábbi támogatásokat biztosítja: 
 
Működési támogatás (szponzoráció): 73.533.000 Ft 
 
ütemezése: 2020. III. negyedév 18.383.250 Ft 
                   2020. IV. negyedév 18.383.250 Ft 
                   2021. I. negyedév 18.383.250 Ft 
                   2021. II. negyedév 18.383.250 Ft 

       
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
2Határidő: 2020. november 30. 

 
 

3) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a Kaposvári Röplabda SE részére az alábbi 
támogatásokat biztosítja: 

 
Működési támogatás: 45.000.000 Ft 

              (a támogatás jogcíméről később nyilatkoznak) 
ütemezése: 2020. III. negyedév 11.250.000 Ft 
                   2020. IV. negyedév 11.250.000 Ft 
                   2021. I. negyedév 11.250.000 Ft 
                   2021. II. negyedév 11.250.000 Ft 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
3Határidő: 2020. november 30. 

                                                           
1 Módosította a 78/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat 19. pontja. 
2 Módosította a 78/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat 19. pontja. 
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4) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a Kaposvári Röplabda SE részére az Extra Liga 

vagy a Magyar Kupa döntőben való részvétel esetén 5.000.000 Ft eredményességi támogatást 
biztosít.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2021. május 31. 

 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda 

Club részére az alábbi támogatásokat biztosítja: 
 

Működési alaptámogatás: 25.000.000 Ft 
A támogatás utalásának feltétele, hogy a főszponzor 
és partnerei az önkormányzati támogatással megegyező  
összegű támogatást biztosítsanak és az utalás tényét igazolják. 

 
Ütemezés: 2020. III. negyedév 6.250.000 Ft 

                              2020. IV. negyedév 6.250.000 Ft 
                              2021. I. negyedév 6.250.000 Ft 
                              2021. II. negyedév 6.250.000 Ft 
 

A támogatott az önkormányzati támogatás időarányos utalásait megelőzően köteles igazolni 
az 1MCM Kft és üzleti partnerei által az önkormányzati támogatással megegyező összegű, 
végleges jellegű támogatások időarányos teljesítését. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
4Határidő: 2020. november 30. 

 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda 

Club részére az Extra Liga 1-4. helyének elérése esetén 5.000.000 Ft eredményességi 
támogatást biztosít. A támogatott az eredményességi támogatás utalását megelőzően köteles 
igazolni, hogy az 1MCM Kft és üzleti partnerei az önkormányzati eredményességi 
támogatással megegyező összegű, végleges jellegű támogatást biztosítanak a Club részére. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2021. május 31. 

 
7) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás 

Műhely SE részére az alábbi támogatásokat biztosítja: 
 

      Támogatási forma: amatőr sport: 
      Működési támogatás: 15.000.000 Ft 

Ütemezés: 2020. III. negyedév 7.500.000 Ft 
                              2020. IV. negyedév 7.500.000 Ft 
 

                                                                                                                                                                                            
3 Módosította a 78/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat 19. pontja. 
4 Módosította a 78/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat 19. pontja. 
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Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
5Határidő: 2020. november 30. 

 
8) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a Kaposvári Vízilabda Klub Kft. részére az 

alábbi támogatásokat biztosítja: 
 

Működési alaptámogatás: 41.400.000 Ft 
 

Ütemezés: 2020. III. negyedév 10.350.000 Ft 
                              2020. IV. negyedév 10.350.000 Ft 
                              2021. I. negyedév 10.350.000 Ft 
                              2021. II. negyedév 10.350.000 Ft 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
6Határidő: 2020. november 30. 
  

 
9) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a Kaposvári Vízilabda Klub részére a városi 

létesítmények bérleti díjának TAO önerejére 2020. június 30-ig 5.000.000 Ft utánpótlás 
támogatást biztosít. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
7Határidő: 2020. november 30. 
 
 

10) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a Kaposvári Labdarúgó Kft. részére az alábbi 
támogatásokat biztosítja: 

 
NB II-es felnőtt labdarúgó csapat működéséhez (szponzoráció)  bruttó 63.500.000 Ft 
(nettó 50.000.000 Ft) 

Ütemezés: 
       2020. III. negyedév  15.875.000 Ft  
       2020. IV. negyedév  15.875.000 Ft 
       2021. I. negyedév  15.875.000 Ft 
       2021. II. negyedév 15.875.000 Ft 
 

Az önkormányzati támogatás utalására a tulajdonosok és üzleti partnereik által vállalt 
végleges jellegű támogatások, tőkeemelés teljesítésének ütemében kerülhet sor 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
8Határidő: 2020. november 30. 

                                                           
5 Módosította a 78/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat 19. pontja. 
6 Módosította a 78/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat 19. pontja. 
7 Módosította a 78/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat 19. pontja. 
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11) 9Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a Kaposvári Labdarúgó Kft részére a 

2019/2020-as TAO pályázata keretében a Kaposvár, Pécsi utca 4. szám alatti Stadion felújítási 
és beruházási feladatainak megvalósításához (hangosítás, LED-fal beszerzés, játékos kijáró 
felújítása, öltöző és folyosók padlóburkolat csere, térkő és vakolat felújítás, műszaki 
engedélyezés, valamint engedélyezési és kiviteli tervek) bruttó 41.875.349 Ft önerőt biztosít, 
amennyiben a feladatokhoz szükséges TAO támogatás feltöltését a tulajdonosok és üzleti 
partnereik teljesítik.   

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2021. augusztus 31. 

 
 

12) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a működési célú 
támogatások az 2-10.) pontban megjelölt részletekben kerülnek kifizetésre a sportszervezetek 
részére. Ettől a Polgármester rendkívül indokolt esetben eltérhet a Közgyűlés utólagos 
tájékoztatása mellett. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2021. június 30. 
 

13) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a kiemelt sportszervezetek 
részére megítélt támogatások kapcsán a támogatási, illetve szponzori szerződések megkötésére 
azt követően kerülhet sor, hogy a sportszervezet vezetője nyilatkozik a lezárt bajnoki időszak 
gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről (legalább „0” szaldós egyenleggel zár, vagy hiány 
esetén, annak fedezete biztosított). A sportszervezet vezetője a nyilatkozatát köteles hitelt 
érdemlően, számviteli dokumentumokkal alátámasztani. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Péterné Szarka Klára sport referens 
10Határidő: 2020. november 30. 

 
14) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a Közgyűlés nevében elismerését és köszönetét 

fejezi ki a kiemelt sportszervezeteknek a 2019/2020-as bajnoki évadban nyújtott 
szereplésükért. Köszönetet mond a szponzoroknak, az elért eredmények támogatóinak. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2020. június 30. 

 
INDOKOLÁS 

 

                                                                                                                                                                                            
8 Módosította a 78/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat 19. pontja. 
9 Módosította a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 76/2021. (III. 26.) önkormányzati határozata 
10 Módosította a 78/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat 19. pontja. 
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Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 
területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 
 
A kiemelt sportszervezetek képviselőivel az általuk benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolók, 
célkitűzések dokumentumai kapcsán folytatott személyes egyeztetések során a legfontosabb 
elvárásként fogalmaztuk meg a működtetés, versenyeztetés biztonságos pénzügyi hátterének 
megteremtését. Emellett tájékoztattam a szervezetek vezetőit az önkormányzat sport 
finanszírozási struktúrájának fokozatos átalakításáról. Kaposvár gazdasági helyzete hosszú távon 
nem teszi lehetővé, hogy 4 sportág 6 sportszervezete, illetve akadémiája anyagi léte döntő 
mértékben az önkormányzati hozzájárulásoktól függjön. Ugyanakkor az eddig elért eredmények 
köteleznek a folytatásra, például országosan kuriózum, hogy a röplabda sportágban mindegyik 
szakág és az utánpótlás területén is kiemelkedő eredményeink vannak.  
 
Az egyeztetéseket megelőzően, a koronavírus veszélyhelyzetnek a költségvetésre gyakorolt 
hatása miatt a kiemelt sportszervezetek támogatásának jelentősebb összegű csökkentésével 
számoltunk, azzal, hogy a támogatások összege az egyesületek gazdasági hátterének struktúrája, a 
szakmai munka és az eredményesség függvényében kerül megállapításra. 
 
Elvárásként fogalmazódott meg a sportszervezetek felé, hogy a költségvetésük szerkezetén belül 
nagyobb részben jelenjenek meg a gazdálkodó szervezetektől szerzett szponzori, illetve egyéb 
támogatások, több esetben már a főszponzor által nyújtott támogatás mértékéhez kötjük az 
önkormányzati támogatás összegét. Már az elmúlt évben is jeleztük a sportszervezetek felé és az 
átadásra került új sportlétesítmények magasabb üzemeltetési költségei miatt is aktuálissá vált, 
hogy továbbiakban már nem folytatható az a gyakorlat, mely keretében térítésmentesen, illetve 
minimális bérleti díjért és a rezsiköltségen használják az önkormányzati létesítményeket. Erre 
február hónapban még a TAO pályázatok benyújtását megelőzően felhívtuk a szervezetek 
vezetőinek figyelmét, hogy ezzel kalkuláljanak a következő bajnoki időszak költségvetéseinek 
összeállítása, illetve a TAO pályázataik elkészítése során. 
 
Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.  
 
A 2019-20 évadban a csapat szakmai célkitűzése az alapszakasz befejezésére első tízben lenni, a 
középszakaszban pedig kiharcolni a play off-ot érő nyolc közé jutást. Reális elvárásnak az első tíz 
tűnt. Sajnos a korona vírus miatt kialakult vészhelyzetben a MKOSZ 2020. március 18.-án 
befejezettnek nyilvánította a bajnokságot. A csapat 22 alapszakaszban lejátszott mérkőzés után a 
12. pozícióban tartózkodott a tabellán. A felfüggesztett bajnoki évadban nem hirdettek bajnokot, 
helyezéseket és kieső sem volt. 
A bajnokság mellett, a kupában is előrelépést várt a vezetés. Minimális célként a Kupadöntőben 
való részvétel fogalmazódott meg, mely nem sikerült. 
Az előző évhez hasonlóan, Fekete Ádám vezető edző, Gordan Filipovics, Szőke Balázs 
másodedző látta el a szakmai feladatokat a csapat mellett. Munkájukat Sztojan Ivkovic segítette, 
mint szakmai tanácsadó. Az ügyvezetői teendőket Puska Zoltán végezte. 
 
A 2020/2021-es szezon eredményességi célkitűzése a bajnokságban az ország legjobb 10 csapata 
közé kerülés, valamint szereplés a Magyar Kupa döntőjében. Szakmai célkitűzéseik között 
szerepel egy a közönség által szerethető csapat kialakítása, fiatal, lehetőleg kaposvári játékosok 
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szerződtetése több évre. Pénzügyi stratégiájukat úgy szeretnék felépíteni, hogy 5 légiós 
alkalmazására legyen lehetőségük. 
 
A 2019/20-as szezonban 155.000.000.-Ft-os kiadásuk volt, melynek fedezetéhez szponzori 
támogatásként nettó 41.900.000 Ft (bruttó 53.213.000 Ft) önkormányzati támogatás kapcsolódott. 
Emellett 2019. év végén egyedi döntéssel további nettó 16.000.000 Ft (bruttó 20.320.000 Ft) 
szponzori támogatást hagyott jóvá a testület a bajnoki szereplés anyagi feltételeinek biztosítása 
érdekében.  
 
A jövő évi szezont 170 millió Ft kiadással tervezik, részben az Arénában szervezett mérkőzések 
kapcsán előírt magasabb biztonsági feltételek, valamint az árfolyam változásból adódó személyi 
kiadás többletek miatt. Ugyanakkor a tavalyi évad egy jelentős támogatást adó szponzora kiesett, 
ezért kérik az Önkormányzat nagyobb mértékű támogatását. 
 
Úgy döntöttem, hogy a 2020/21-es évadban a Kaposvári Kosárlabda Klub részére nettó 57.900 e 
Ft (bruttó 73.533 Ft) támogatás kerüljön odaítélésre. 
 
A 2020/2021-es bajnoki évadhoz a nettó önkormányzati támogatás a Kft tervezett 
költségvetésének 34,1 %-a. 
 
FINO Kaposvári Röplabda SE  
 
A Kaposvári Röplabda Sportegyesület a 2019-2020 évi bajnoki szezont az argentin Ruben 
Wolochin személyében új vezető edzővel indította, Demeter György szakmai igazgatói feladatok 
ellátására kapott felkérést. Munkájukat másodedző, gyúró, és statisztikus segítette. Az októberi 
tisztújító közgyűlésen dr. Bögöly Gyulát választották elnöknek és Kulcsár Tibort ügyvezetőnek. 
A csapatból 4 játékos távozott, pótlásukra három külföldit igazoltak. A felkészülést az újonnan 
átadott Kaposvár Arénában végezték, mely lehetőséget biztosított nemzetközi megmérettetésre is. 
A Challenge kupában volt indulási joguk ahol az első fordulóban egy osztrák ellenfélen kettős 
győzelmet arattak, majd a második fordulóban egy holland csapattól elszenvedett kettős vereség 
vetett végett a szereplésnek. 
A Magyar Kupában 3. helyen végzett a csapat kissé csalódást okozva, mert reális esélyük volt a 
döntőbe jutásra. 
A magyar bajnokság alapszakaszában biztosították az Extraliga tagságukat. 2020. március 13-án 
bevezetett járványügyi intézkedések miatt a Magyar Röplabda Szövetség a bajnokság folytatását 
felfüggesztette, majd később eredményhirdetés nélkül befejezettnek nyilvánította. Ekkor két 
mérkőzéssel kevesebbet játszva a tabella harmadik helyén álltak. A bajnokság felfüggesztése 
olyan időpontban jött, amikor a csapat játéka előrelépő, fejlődő tendenciát mutatott.  
 
A 2020/21-es szezon szakmai célkitűzése az előző évadhoz képest változatlan, mind a nemzeti 
bajnokság extraligájában, mind a Magyar Kupában döntőt szeretnének játszani és lehetőség 
szerint mindkét sorozatban vissza kívánják hódítani a bajnoki címet Kaposvárra. 
A nemzetközi szereplés kapcsán a kaposvári élvonalbeli klubcsapatok közül elsőként vehetnek 
részt a legrangosabb kupa sorozatban a Bajnokok Ligája selejtezőjében. A részvételi jogot a 
Magyar Röplabda Szövetség és az extraligában játszó klubok egyetértésével nyerték el tekintettel 
arra, hogy Kaposváron minden nemzetközi előírásnak megfelelő csarnokban fogadhatják 
ellenfeleiket. A bajnokok ligájában történő indulási lehetőség alkalmas mind a város, mind a 
csapat hazai és nemzetközi népszerűsítésére és további potenciális támogatók felkutatására. A 
nemzetközi szereplés a lebonyolítási elvek alapján legalább kétfordulós, de szerencsés esetben 
akár további részvétel is elképzelhető. 
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A vezetőedzői pozíciót továbbra is Ruben Wolochin tölti be. Munkáját a következő szezonban is 
másodedző, gyúró és statisztikus fogja segíteni. A játékos keret kialakításánál egyértelmű cél a 
jelenlegi játékosok egyben tartása, játékos igazolás csak hiány posztra történik. 
A 2020-2021 bajnoki évadra vonatkozóan a felnőtt csapat felkészítéséért és a szakmai koncepció 
kialakításáért egy személyben a vezetőedző a felelős. Ennek értelmében részben a 
költségcsökkentést szem előtt tartva a szakmai igazgatói beosztást megszüntetik. Demeter 
György a Kaposvári Röplabda Akadémia szakmai igazgatójaként a tehetséges fiatal utánpótlás 
korú játékosok felkutatásával és további fejlődésük érdekében a felnőtt csapathoz történő 
irányításával segíti a Fino Kaposvár csapatát. 
 
A 2019/20-as évad 97 millió Ft-os költségvetésének pénzügyi fedezetéhez bruttó 55.000.000 Ft-
ot biztosított az Önkormányzat. 
 
Azt kéri az Egyesület, hogy a 2020/2021-es bajnoki évad szakmai célkitűzéseinek megvalósítása 
érdekében a költségvetésükhöz a tavaly biztosított összeggel járuljon hozzá a támogató. 
 
Úgy döntöttem,  hogy az Önkormányzat a 2020/2021-es bajnoki évadra 45 millió Ft összegű 
működési támogatást, valamint 5 millió Ft eredményességi támogatást biztosítson az Egyesület 
részére. Az eredményességi támogatás feltételeként az extraligában vagy a Magyar Kupában a 
döntőbe jutás elérését határozom meg. 
 
A 2020/2021-es bajnoki évadhoz a bruttó 50.000.000 Ft önkormányzati támogatás az egyesület 
tervezett költségvetésének 32,3 %-a. 
 
1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club  
 
A Kaposvári Női Röplabda Club több mint 50 éves történetének legsikeresebb szezonját zárta, 
fejlődése folyamatos. Első alkalommal léptek ki a nemzetközi porondra és a török Türk Hava 
Yollari elleni Challenge Kupa-párharc, a csaknem ezer néző a hazai első mérkőzésen és a 
játszmagyőzelem az isztambuli visszavágón, emlékezetes marad.  
A csapat a magyar élvonalban is remekelt. Februárban történelmet írt azzal, hogy fennállása során 
először bejutott a legjobb négy közé a bajnokságban, és az Extraliga kényszerű befejezésekor, 18 
forduló után, három mérkőzéssel az alapszakasz vége előtt, 4 pontos előnnyel vezette az 
Extraliga tabelláját. A szövetség a kialakult járványhelyzet miatt, végül nem hirdetett 
végeredményt. 
A játékoskeret 4 magyar válogatott játékosból, 4 idegenlégiósból, 3 egyetemistából és 4 Röplabda 
Akadémián nevelkedett, utánpótláskorú játékosból állt. A csapatot Sasa Nedeljkovic 
személyében az egyik legjobb, Magyarországon dolgozó vezetőedző vitte, akinek a szerződését 
2021 májusáig meghosszabbították. Munkáját szakmai stáb: 2 másodedző, gyógytornász, 
statisztikus, sportszervező segítette. 
 
Ebben az évadban 57.240.000.-Ft-ból gazdálkodtak, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
23.240.000.-Ft támogatást biztosított. A Club az eredményességi feltétel elérését követően, a 
járványhelyzet elején az eredményességi támogatásának közel harmadát felajánlotta a 
veszélyhelyzet kapcsán felmerülő kiadások pénzügyi fedezetére. Ezúton is köszönjük az 
Egyesület vezetőségének felelősségteljes döntését. 
 
2020/2021-es évadban is szeretnének a legelőkelőbb helyezésekért küzdeni, céljuk az 
Extraligában az elődöntőbe jutni, majd a dobogó elérése. A csapat a Magyar Röplabda Szövetség 
döntése értelmében a következő évadban is képviselheti a várost az európai kupa-porondon: az 
elmúlt évhez hasonlóan a Challenge Kupában méretik majd meg magukat.  
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Az elmúlt években elvégett munka, a vezetőedző személye és a tudatos építkezés garancia arra, 
hogy a magyar mezőnyből le tudják igazolni azokat a játékosokat, akiket szeretnének. Ez egyre 
inkább igaz az utánpótlás tehetségeire is. A 2020/2021-es évad játékoskerete már kialakult, 5 
felnőtt magyar válogatott játékos mellett 6 húsz év alatti tehetség is helyet kap. Rajtuk kívül 
három minőségi idegenlégiós erősíti majd a csapatot. 
 
A 2020/2021-es bajnoki évadra 94.000.000.-Ft kiadást terveznek, ennek megvalósításához a 
támogatótól 35.000.000.-Ft-os működési, valamint az Extraligában a négy közé jutás esetén 5 
millió forint eredményességi támogatás biztosítását kérik. 
 
Úgy döntöttem, hogy a 2020/2021-es bajnoki évadban az 1MCM-Diamant Kaposvári Női 
Röplabda Club részére 25 millió Ft összegű működési támogatást, valamint 5 millió Ft 
eredményességi támogatást biztosítson az önkormányzat. A Club a kért működési támogatást a fő 
támogatók hasonló arányú támogatásának igazolása függvényében kaphatja meg. Az 
eredményességi támogatás feltételeként a csapat az extraliga legjobb négy csapat közé kerülését 
határoztam meg. 
 
A 2020/2021-es bajnoki évadhoz a 30.000.000 Ft önkormányzati támogatás az egyesület tervezett 
költségvetésének 31,9 %-a. 
 
Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely SE  
 
2011-ben megalakult utánpótlás műhely színeiben, napjainkban, 30 csapatban több mint 420 
kaposvári, 8-18 éves fiatal sportol, 121 fiú és 301 lány. A foglalkoztatott edzők száma 15 fő. 
Általános iskolai sportág népszerűsítő kampányainak és a helyi felnőtt csapatok szereplésének 
köszönhetően még tovább nőtt a leigazolt, játékengedéllyel rendelkező sportolók száma. A 
szerződésben vállaltaknak megfelelően edzik és versenyeztetik a korosztályos együtteseket az 
U10-es korosztálytól az U21-es korosztályig, ezáltal biztosítják a két felvevő-egyesület, a FINO 
Kaposvári Röplabda SE és az 1. MCM-Diamant Kaposvári Női RC élvonalbeli szerepléséhez 
szükséges korosztályos csapatok működését.  
A koronavírus-járvány miatt a szövetség előbb felfüggesztette, majd befejezetté nyilvánította a 
korosztályos bajnokságokat is, és nem hirdettek eredményt. Két U19-es válogatott sportolójuk 
van, Fenyvesi Barnabás és Nagy Dávid személyében. A leány szakosztályban is több játékost már 
figyelnek a korosztályos válogatottak edzői. 
 
Az Egyesületben a fiú és lány röplabda szakosztály mellett strandröplabda szakosztály is 
működik. A röplabda nyári verziója az egész világon népszerű, és hazánkban is egyre többen 
játsszák. Csaknem ötvenen jártak edzésre, és mintegy 30-35 fő próbálta ki magát 
versenyhelyzetben is. 
A RÖAK színeiben megvédte magyar bajnoki címét a Lutter Eszter, Szombathelyi Szandra 
strandröplabda páros a felnőtt országos bajnokság döntőjében. 
 
A Kaposvári Röplabda Akadémia az ország kiemelt utánpótlás-nevelő központja, felépítése 
(leány, fiú és strandröplabda szakosztály egy egyesületen belül) az országban egyedülálló, így a 
szövetségnek beadott sportágfejlesztési programok között továbbra is mintaprojektnek számít. 
2018 óta Kaposvár a magyar röplabdázás dél- és nyugat-dunántúli régióközpontja, Vas, Zala, 
Tolna, Baranya és Somogy megye tartozik ide. Az adminisztratív teendők mellett edző-
továbbképzéseket, tehetségtáborokat és más, kiemelt programokat szerveznek. 
 
2019/2020-as tanévben általános képzésű Sportakadémiai Osztály indult a kaposvári Munkácsy 
Mihály Gimnáziumban. A 4 évfolyamos, legfeljebb 13 főnek meghirdetett gimnáziumi képzés új 
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lehetőséget teremt a minőségi sportolási tevékenység és az utánpótlás biztosításában. A 2019/20-
as tanévben a Röplabda Akadémia növendékei közül 7 fő járt az osztályba, a 2020/21-es tanévre 
6 fő nyert felvételt. 
 
Ebben az évadban 188 millió TAO támogatás mellett 210.500.000.-Ft-ból gazdálkodhattak. A 
Közgyűlés 16.500.000 Ft támogatást biztosított részükre. 
 
Célkitűzéseik a 2020/21-es évadra: 
 
• a stabil szakmai és anyagi háttér további megerősítése 
• a leány és a fiú szakágban a mennyiségi célok elérése után még nagyobb hangsúlyt fektetni a 

minőségi képzésre és a jó eredmények elérésére 
• a leány szakágban kiemelt csoportok kialakítása, az edzők továbbképzése Sasa Nedeljkovic 

és Simonné Kutas Zita irányításával 
• új lendület adása a fiú szakágnak Demeter György vezetésével 
• a régió legtehetségesebb fiataljainak Kaposvárra hozatala (iskolai, kollégiumi háttér) 
• a strandröplabda bázis további kiépítése 
• a régióvezetői szerep erősítése, potenciális beruházások előkészítése  
• törekvések arra, hogy utánpótlás műhelyünk valóban akadémiává váljon (felépítés, szervezet, 

szakma, kapcsolatrendszer)  
 

A 2020/2021-es bajnoki évadra tervezett 184.730.000.-Ft-os költségvetésükhöz Kaposvár MJV 
támogatótól a benyújtott TAO pályázatuk utánpótlás-nevelési feladatokhoz kapcsolódó önrész 
15.000.000.- Ft biztosítását kérte az Akadémia a 2020/21-es évad első felére ütemezve. 
 
Úgy döntöttem, hogy, a Röplabda Akadémia részére 15.000.000.-Ft támogatás kerüljön 
megítélésre, mely az Akadémia költségvetésének 8,1 %-a. 

 
Kaposvári Vízilabda Klub Kft  
 
A 2019/20-as évadban a csapat a biztos bennmaradást tűzte ki célul. A játékoskeretben hét 
játékos cserélődött. Jól kezdték a bajnokságot az ideális felkészülést követően, de a tavasz nem 
jól sikerült így nem tudtak a 8 közé jutni. A vírushelyzet miatt a bajnokságot lezárták, akkor a 13. 
helyen állt a csapat. A Magyar Kupában sem sikerült a 8 közé jutás. 
A legfőbb szakmai tapasztalat az volt, hogy egy megfelelő, erős szponzor nélkül nem tudnak egy 
olyan ütőképes csapatot kialakítani, mely a legjobb 4 csapattal fel tudná venni a versenyt 
 
A Kaposvári Vízilabda Klub Kft. által versenyeztetett felnőtt csapat a 2019/2020-as szezonban 
103 millió Ft-ból gazdálkodott, melyhez az Önkormányzat 40 millió Ft támogatást biztosított. 
 
A Kaposvári Vízilabda Klub 2020/21-es szezonban a 10. élvonalbeli idényére készül. A 
megfiatalított csapathoz 4 új KSI-nevelésű, utánpótlás-válogatott játékos csatlakozik, míg a 
szakmai igazgatói posztra a kétszeres olimpiai bajnok Fodor Rajmundot nevezték ki. 
A Magyar Kupában a tisztes helytállás, a Bajnokságban a biztos bennmaradás a cél. 
 
A 2020/2021-es bajnoki évadra tervezett nettó bevétel 113.000.000 Ft. Az Önkormányzattól az 
előző időszakban kapott nettó 40.000.000 Ft támogatást kérik. 
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Úgy döntöttem, hogy a 2020/2021-es bajnoki évadban a Kaposvári Vízilabda Klub Kft részére 
bruttó 41.400.000 Ft támogatás kerüljön megítélésre, azzal, hogy az igényelhető de minimis 
támogatás maximális kihasználására törekedjen a Kft. Az önkormányzati támogatás szponzori 
támogatásként történő biztosítása esetén a Kft költségvetésének legalább 28,8 %-a, mely részben 
de minimis támogatásként igényelve ettől magasabb arányt eredményez.  
 
Kaposvári Vízilabda Klub  
 
A vízilabda utánpótlásában a 2019/20-as évadban 182 érvényes versenyengedéllyel rendelkező és 
további 30-40 vízilabdázni szerető sportoló van. A Klubban elsősorban egészséges testű és lelkű 
fiatalok nevelése a cél, ám akiknek tehetsége és kitartása lehetővé teszi, azok első osztályú 
játékossá is válhatnak. A következő évi felnőtt keretbe ismét bekerül 4 utánpótlás játékos, így 
már 8 kaposvári nevelésű lesz a 14 fős keretben. 
A vírusjárvány miatt lezárt Nemzeti Bajnokságban a korosztályos csapatok a felsőházba kerültek 
és a legjobb 16 között szerepeltek. A Dunántúli Bajnokságban az 1-4. helyen álltak. 
A Kaposvári Vízilabda Klub (az utánpótlás) bevétele a 2019/20-as szezonban 188 millió Ft volt, 
mely főleg a TAO támogatásból állt, az Önkormányzat az uszoda bérleti díjának önrészéhez 
6.000.000.-Ft támogatást biztosított. 
A 2020/21-es évadra 162.000.000.-Ft bevétellel terveznek, ebből az Önkormányzattól az uszoda 
bérleti díjának önrészéhez 5.000.000.-Ft támogatásra számítanak.  
 
Úgy döntöttem, hogy a Kaposvári Vízilabda Klub részére az uszoda bérleti díjának önrészére 
5.000.000.-Ft támogatás kerüljön megítélésre, mely az Klub költségvetésének 3,1 %-a. 

 
Kaposvári Labdarúgó Kft.  
 
Az ezt megelőző szezon a csapat életében sikertörténet volt, hisz kiemelkedő teljesítménnyel a 
„Rákóczi” ismét NBI-es jogot szerzett, immár a szűk 12 csapatos NBI tagja lehetett.  
A 2019/20-as évadban a szakmai koncepciót, terveket elsősorban az anyagi lehetőségek 
determinálták. Alapvető elv volt, hogy elsősorban azoknak adják meg a lehetőséget a szereplésre, 
akik kiharcolták a feljutást. Ezt támasztotta alá szűkös anyagi lehetőség is, ami a kaposvári 
labdarúgás történetében jelentősen nőtt ugyan az előző évekhez képest, de a vetélytársak nagy 
részének még a felét sem közelítette meg.  
A játékoskeret kialakítása is ennek függvényében történt. A télen, miután már jelentős volt a 
lemaradásuk, néhány játékossal úgy erősítették meg a keretüket, hogy versenyben maradhassanak 
a bennmaradásért, de a hátrányuk egyre nőtt. 
Ekkor váltottak, és a jövő csapatát kezdték favorizálni 2000 után született fiatalokkal, amelyet az 
MLSZ pénzügyileg dotál. 
A bajnokság utolsó harmadában így már az NBII-ben is szerepeltethető magyar és fiatal 
játékosok dominálnak. A keret kialakításánál igyekeztek a városhoz és a klubhoz kötődő, saját 
nevelésű játékosokra támaszkodni, de kevés az ezen a szinten is használható akadémiánkon 
nevelkedő fiatal, bár a 25 fős keretünkben így is 7 kaposvári nevelés van. 
A járványhelyzet miatt a bajnokság leállt, majd az újraindulás után már eldőlt, hogy a csapat 
kiesik az élmezőnyből. A Magyar Kupában sem sikerült bekerülni a legjobb 8 közé. 
 
Szakmai és eredményességi célkitűzés volt, hogy játékukkal, de főleg hozzáállásukkal ne 
valljanak szégyent, mentálisan erős, egységes csapat benyomását keltsék, és ha lehet, maradjanak 
NBI-esek. A szakmai stáb változatlan maradt, de az NBI-es licence követelményeként kötelező 
volt egy pro licenccel rendelkező vezetőedző szerződtetése. Így került a klubhoz Disztl László, 
aki sokszoros válogatott, nemzetközi múlttal rendelkező szakember, akinél egyébként először 
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játszott NBI-ben Waltner Róbert, az eddigi sikerkovács edző. Remek párost alkotnak, jól 
megértik és kiegészítik egymást, a munka jelentős részét azonban továbbra is Waltner Róbert 
végzi. 
A Labdarúgó Kft-nek az NB I. bajnoki szerepléshez tervezett 676 millió Ft-os költségvetéséhez 
az Önkormányzat nettó 94 millió Ft (bruttó 120 millió Ft) támogatást biztosított. 
A 2020/21-es évad szakmai célkitűzése, hogy az előző évihez hasonló, lelkes, motivált, egységes 
csapattal az NBII-es mezőny első feléhez tartozzanak, és ott meghatározó csapatként számításba 
vett együttes szórakoztassa az elkötelezett kaposvári szurkolókat. 
 
A másodosztályban 362 millió Ft költséggel terveznek, melyhez nettó 60 millió Ft szponzorációt 
kérnek a Várostól. 
 
Úgy döntöttem, hogy nettó 50 millió Ft (bruttó 63,5 millió Ft) önkormányzati támogatás kerüljön 
megítélésre a Kaposvári Labdarúgó Kft részére, azzal, hogy a felnőtt csapat működéséhez 
biztosított önkormányzati támogatás folyósítására a Kft tulajdonosai által vállalt véglegesen 
nyújtott anyagi hozzájárulás függvényében, legfeljebb azzal megegyező mértékben kerülhet sor. 
A Kft tulajdonosai kötelesek az önkormányzati támogatás folyósítását megelőzően hitelt 
érdemlően igazolni a végleges jelleggel biztosított tulajdonosi hozzájárulásuk rendelkezésre 
bocsátását.  
 
 
Kaposvári Labdarúgó Kft TAO pályázatában benyújtott stadion fejlesztés önerejének 
biztosítása 
 
A Kaposvári Labdarúgó Kft a 2019/2020-as TAO pályázata keretében 388,5 millió Ft bruttó 
bekerülési összegű stadion rekonstrukció és felújítási feladatokra, valamint eszközbeszerzésre 
nyújtott be igényt, melyhez a TAO forrás feltöltése mellett közel 120 millió Ft önerő szükséges. 
A tervezett feladatok közül a Magyar Labdarúgó Szövetség Infrastruktúrára vonatkozó előírásai 
figyelembe vételével prioritást élvez a pálya csövezés, öntözés és fűtés kiépítése, valamint a 
LED-fal beszerzés és a hangosítás megoldása. Várhatóan a pálya felújításhoz szükséges TAO 
forrást (136 millió Ft) a tulajdonosok tudják biztosítani, az ehhez kapcsolódó 58.492.500 Ft 
önerő biztosítását kérték az önkormányzattól. Az NBII-es bajnokságban is kötelező előírás a 
pályafűtés megoldása.  
 
Az önkormányzati tulajdonú labdarúgó pálya felújításához a szükséges TAO forrás megléte 
esetén biztosítva legyen az 58.492.050 Ft önerő.  
 
Támogatások összegzése 
 
A következő bajnoki évad működését a megalapozott tervezés mellett az elmúlt időszak pénzügyi 
zárása is befolyásolja, emiatt döntöttem úgy, hogy a korábban alkalmazott gyakorlat szerint a 
támogatási szerződések megkötésére kizárólag akkor kerülhessen sor, ha a sportszervezet 
vezetője nyilatkozik a lezárt bajnoki időszak gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről (legalább „0” 
szaldós egyenleggel zár, vagy hiány esetén, annak fedezete biztosított) és azt hitelt érdemlően 
igazolja.  
 
Az Önkormányzat az elmúlt években jelentős összegű támogatást biztosított a kiemelt 
sportszervezetek részére, a 2015/2016-os bajnoki időszak 194 millió Ft (egyszeri, illetve 
rendkívüli támogatásai nélkül számított) támogatásával szemben a most lezáruló bajnokságra 437 
millió Ft önkormányzati támogatást nyújtottunk, ez 5 év alatt 125,3 %-os emelést jelentett. Az 
előterjesztésben szereplő sportszervezetek esetében a keretek összege az előző évi 
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támogatásokhoz képest 78,5 millió Ft-tal kevesebb, összességében az előző évi támogatás 78 %-
ban kerültek meghatározásra.  
 
A sportszervezetek részére az alacsonyabb támogatási kereteket lényegében a koronavírus miatti 
veszélyhelyzet kapcsán az önkormányzatnál várható bevétel kiesés, valamint a védekezés miatt 
jelentkező költségek határozták meg. Jeleztem a sportszervezetek vezetőinek, hogy amennyiben a 
tervezettnél kedvezőbben alakul a város költségvetése, a prognosztizáltnál alacsonyabb mértékű 
lesz a bevétel kiesés, akkor megvizsgáljuk a sportszervezetek részére kiegészítő támogatás 
biztosításának lehetőségét.  
 
 
 
 
 
Az önkormányzati támogatás utalására a tulajdonosok és üzleti partnereik által vállalt végleges 
jellegű támogatások, tőkeemelés teljesítésének ütemében kerülhet sor. 
 
 
 
Kaposvár, 2020. június 15. 
 
 
 
                                   
                          Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
                          polgármester             jegyző 


