
152/2020. (XII.8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata: 
 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 
koronavírus második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 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 következő határozatot hozta: 
 
 
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó 

Akadémia részére a 2020/2021-es bajnoki időszakra a 2-5.) pontokban meghatározott 
támogatásokat biztosítja. A határozatban szereplő támogatási összegek függetlenül a 
támogatási formától bruttó összegek, szponzoráció esetén az ÁFA összegét tartalmazzák. A 
sportszervezet részére nyújtott pénzbeli források biztosításának feltételeit a felek 
szerződésben rögzítik, 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 
  

      Határidő: 2021. június 30. 
 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó 

Akadémia részére a 2020/2021-es bajnoki időszak utánpótlásnevelés működési támogatására 
mindösszesen 26.820 e Ft támogatást biztosít. A támogatási összeg nagyságrendje a 
sportszervezet jóváhagyott TAO pályázatának önereje, valamint az utánpótlásnevelés stabil 
szakmai stábjának megteremtéséhez szükséges források figyelmebevételével került 
megállapításra.  

 
A támogatás ütemezése: 

2020. II. félévben 13.410.000 Ft 
2021. I. félévben 13.410.000 Ft 
   (2.235.000 Ft/hó) 

       
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
       1Határidő: 2021. december 31. 
 

 
 
 

                                                           
1 Módosította a 48/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat 4. pontja. 
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3) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó 
Akadémia részére a Rákóczi Stadion bérleti díjának kompenzációjára a 2020/2021es bajnoki 
időszakra 28.902.672 Ft támogatást biztosít. 

 
2020. II. félév  2.408.556 Ft/hó x 6 = 14.451.336 Ft 
2021. I. félév 2.408.556 Ft/hó x 6 = 14.451.336 Ft 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
       2Határidő: 2021. december 31. 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó 

Akadémia részére a Rákóczi Stadion 2020/2021-es bajnoki időszakban történő 
üzemeltetésére mindösszesen 43.170.000 Ft támogatást biztosít.  
 

A támogatás ütemezése: 
2020. II. félévben 21.585.000 Ft 
2021. I. félévben 21.585.000 Ft 
   (3.597.500 Ft/hó) 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
3Határidő: 2021. december 31. 

 
 

 
 

INDOKOLÁS 
 

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 a 2020/2021-es bajnoki időszakra vonatkozó 
önkormányzati támogatások mértékéről az előző bajnoki időszak befejezését követően, az 
előrehozott TAO pályázati eljárások következtében, már a jóváhagyott támogatások ismeretében 
került sor. Mivel a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U14 utánpótlás 
csapatának - a kiemelkedő szereplés ellenére -  a koronavírus veszélyhelyzet kapcsán hozott 
MLSZ döntés értelmében meghiusult a magasabb bajnoki osztályba való visszatérése, emiatt a 
sportszervezet benyújtott pályázatára 37,5 millió Ft-tal kevesebb támogatást hagyott jóvá az 
MLSZ. A támogatás ilyen jelentős mértékű csökkentése bizonytalanná tette a sportszervezet 
akadémiai formában való további működését. Az Akadémia vezetésének egyetértésével az 
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önkormányzati támogatások mértékéről szóló egyeztetéseket elhalasztottuk a végleges MLSZ 
döntés meghozataláig. Az Akadémia által benyújtott méltányossági kérelem eredményeként - 
figyelembe véve a korosztályos csapat tornymagasan kiemelkedő teljesítményét – az MLSZ 15 
millió Ft-tal magasabb összegű támogatást hagyott jóvá. Az Akadémia vezetése célul tűzte ki az 
Akadémiai struktura átalakítását, a Double Pass jelentésben szereplő hiányosságok 
megszüntetését, az ajánlások megvalósítását. A szakmai munkamegerősítése érdekében a korábbi 
évekhez képest jelentősebb önkormányzati szerepvállalás szükséges. A korábbi években az 
Akadémia működéséhez a jóváhagyott TAO működési (sportfelszerelés beszerzése nélküli) 
támogatás önerő igénye alapján került megállapításra az önkormányzati támogatás összege. Az 
alacsonyabb összegű sportszövetségi támogatás miatt döntöttem úgy, hogy az önkormányzati 
támogatás mértéke a teljes működési TAO önerejének, valamint a szakmai stáb minőségi 
munkavégzéséhez szükséges források figyelembe vételével 26.820 e Ft összegben kerüljön 
megállapításra.  
 
2019. II. félévétől határozatlan időtartamra az Akadémia bérli a Rákóczi Stadiont és látja el az 
üzemeltetési feladatokat. Úgy döntöttem, hogy az Önkormányzat a 2020/2021-es bajnoki 
időszakra a stadion bérleti díj kompenzálására 28.902.672 Ft, míg a pálya fenntartásával 
kapcsolatos feladatok elvégzéséhez szükséges személyi feltételek, a dologi kiadások, valamint a 
pálya zöldfelület karbantartási feladatok pénzügyi fedezetének biztosítására 43.170.000 Ft 
támogatást biztosítson.  
 
A fenti támogatások fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 
cééltartalékában (Kiemelt sportszervezetek támogatása, Rákóczi stadion bérleti díj 2020. II. félév, 
Rákóczi stadion üzemeltetése) rendelkezésre áll. 
 
 
Kaposvár, 2020. december 8. 
 
 
 
                                   
                          Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
                          polgármester             jegyző 


