
2019. 06. 04.  J:\work\Törzskari Iroda\Bérczi Antal\Ellenorzott kiteheto\06.06\17\17.doc  1./17 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERE 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a kiemelt sportszervezetek tájékoztatóiról és a 2019/20-as bajnoki idényre szóló 

támogatásokról 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése már 24. éve tárgyalja a kiemelt sportszervezetek 
tevékenységéről szóló előterjesztést. 
A Közgyűlés a sportszervezetek részére a 2018/19-es bajnoki évben a következő 
támogatásokat biztosította: 
 
 
Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 

 
Működési támogatás (szponzoráció): 45.580.000 Ft 

 
 
Kaposvári Röplabda SE 
 

Működési támogatás: 45.000.000 Ft 
 
 
1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club 
 

Támogatási forma: amatőr sport 
Működési alaptámogatás: 8.418.000 Ft 
Kiegészítő támogatás (+50%): 4.209.000 Ft 
(Feltétel: a csapat bekerül az Extraligába, és  
az 1MCM Kft szponzor is nyújtja a + 50 % 
támogatást) 
 
 

Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely SE 
 

Támogatási forma: amatőr sport: 
      Működési támogatás: 16.500.000 Ft 

 
 
Kaposvári Vízilabda Klub Kft. 
 

Működési alaptámogatás: 38.100.000 Ft 
Kiegészítő támogatás: 7.000.000 Ft 
(Feltétele, hogy a felnőtt csapat bekerüljön a felsőházba) 
 
 

Kaposvári Vízilabda Klub 
 
Utánpótlás támogatás (uszoda bérlet TAO önrész): 5.000.000 Ft 
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Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 
 
 

a) Működési támogatása (utánpótlás TAO pályázat önerő)        13.565.317 Ft 
 

b) A Cseri úti műfüves nagypálya TAO forrásból történő felújításához szükséges 
önerőre 20.333.958 Ft támogatást a kivitelezés pénzügyi teljesítésének időpontjáig. 

 
c) Az Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2018. II. félévben felmerülő 

üzemeltetési kiadásaihoz 7.500.000 Ft támogatást havi ütemezésben. Az 
Önkormányzat a 2019. évi költségvetési rendeletében a Sportpanzió 2019. I. félévi 
üzemeltetéséhez 7.500.000 Ft önkormányzati támogatás épült be. 
 
 

Kaposvári Labdarúgó Kft. 
 

a) NB II-es felnőtt labdarúgó csapat működéséhez:  60.000.000 Ft 
 

b) A Rákóczi Stadion bérleti díj kompenzációjára:   22.009.680 Ft 
        (havi egyenlő részletekben) 

 
c) A Rákóczi Stadion üzemeltetésére    28.138.626 Ft 

(elszámolási kötelezettséggel) 
 

A Kaposvári Labdarúgó Kft 2018. őszén jelezte, hogy a stadion üzemeltetéséhez jóváhagyott 
önkormányzati támogatás teljes körűen nem fedezi a felmerült kiadásokat, kezdeményezték a 
valós költségeknek megfelelő mértékű támogatás biztosítását. A 2017/2018-as bajnoki 
időszak kiadásait bemutató, bizonylatokkal alátámasztott elszámolás alapján a Kft részére a 
stadion üzemeltetési támogatás bruttó 43.180 e Ft-ra, a stadion bérleti díj támogatás (mivel ezt 
is csak szponzori támogatásként tudja a Kft igénybe venni) bruttó 27.952 e Ft-ra módosult.  
 
A kiemelt sportszervezetek részletes beszámolói az előterjesztés mellékleteit képezik, 
összefoglalva a következőkről tájékoztatjuk a Közgyűlést és a bizottságokat. 
 
 
Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. (1. számú melléklet) 
 
A 2018/19 évadban eredményességi célkitűzésük az első nyolc közé jutás volt. Felkészülésük 
hagyományosan Kaposváron történt, a Városi Sportcsarnok megfelelő körülményeket 
biztosított az edzésekhez, majd a mérkőzésekhez is. Idén is megrendezték az Orosz László 
Emléktornát Kaposváron, részt vettek a pécsi felkészülési tornán, valamint „A” csoportos 
csapatokkal is megmérkőztek. 4 légióssal indult a bajnokság, a sajnálatos vereségek után a 
szakmai stáb játékos cserékkel próbált megoldást találni. A változásoknak köszönhetően a 
második körben minden hazai mérkőzésüket megnyerve és két idegenbeli diadalt aratva, úgy 
indultak neki az utolsó, Kecskemét elleni mérkőzésnek, hogy győzelmük esetén 8. helyen 
zárhatják az alapszakaszt. Hosszabbítás után, vereséget szenvedve nem sikerült megvalósítani 
céljukat, a csapat a 12. helyen fejezte be az évadot. Nem sikerült kivívniuk a Magyar Kupa 
döntőjébe való indulás jogát sem Az egész csapat csalódásként élte meg az éves teljesítményt. 
A szakmai stáb összetétele változatlan, összeszokott stábbal dolgoznak, munkájukhoz a klub 
jó feltételeket biztosít. Így a munka zavartalanul folyhatott. Vezetőedző Fekete Ádám, 
másodedző Filipovics Gordan. A Kft. élén 2018 decemberében vezető váltás történt, jelenleg 
Puska Zoltán látja el az ügyvezetői teendőket. 
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Az utánpótlás csapataik a TAO támogatásnak köszönhetően jó körülmények között 
dolgoznak. A Kaposvár Aréna használatával várhatóan bővülnek a teremlehetőségeik is. 
Ebben az évadban 4 kaposvári utánpótlásból kinövő játékos erősítette az NB I-es keretet, 
mindegyik játék lehetőséget is kapott, pályára lépésükkor helyt tudtak állni.  
Az idei szezonra 165.000.000.-Ft-os kiadást terveztek, melynek fedezetéhez 45.580.000 Ft 
önkormányzati támogatás kapcsolódott. 
A Városi Sportcsarnok térítésmentes használatát az Önkormányzat biztosította, ami 
6.256.000.-Ft természetbeni támogatást jelent. 
 
A 2019/2020-as szezon eredményességi célkitűzése az ország legjobb 8 csapata közé kerülés. 
Szakmai célkitűzéseik között szerepel egy a közönség által szerethető csapat kialakítása, 
fiatal, lehetőleg kaposvári játékosok szerződtetése több évre. Pénzügyi stratégiájukat úgy 
szeretnék felépíteni, hogy 5 légiós alkalmazására legyen lehetőségük. 
 
A jövő évi szezont 161.390 e Ft kiadással tervezik, a szerződött, konkrét bevételek, az 
önkormányzati támogatás 53.213 e Ft-ra történő emelése mellett 55.000 e Ft szponzori 
támogatással számol a Kft, ugyanakkor ez utóbbi bevételi jogcím mögött nincs konkrét ígéret. 
A Kft beszámolójáról és a következő évad terveiről csatolt szakmai dokumentáció személyes 
egyeztetése során felhívtuk a Kft vezetőjének a figyelmét arra, hogy a stabil működés 
biztosítása érdekében a jelenleg még bizonytalan bevételi források terhére nem vállalható 
kötelezettség.   
 
Javasolom, hogy a 2019/2020-as évadban a Kaposvári Kosárlabda Klub részére szponzori 
támogatásként 53.213 e Ft-ot (nettó 41.900.000.- Ft + Áfa), emellett a csapat eredményes 
szereplése (legalább a Magyar bajnokság 4-8. helyének elérése) esetén 15.240 e Ft (szponzori 
támogatásként nettó 12.000 e Ft + Áfa) eredményességi támogatást biztosítson a testület.    
 
A 2019/2020-es bajnoki évadhoz javasolt 53.213.000 Ft önkormányzati támogatás a Kft 
tervezett költségvetésének 32,97 %-a (az eredményességi támogatás feltételének elérése 
esetén ez az arány 38,76 %-ra módosul). 
 
 
FINO Kaposvári Röplabda SE (2. számú melléklet) 
 
Az Fino Kaposvár vezetése már az előző évadban olyan stratégia mellett kötelezte el magát, 
amelyben a cél a következő évek csapatát meghatározó saját nevelésű, tehetséges fiatalok 
beépítése az egyesületbe, pár tapasztalt játékossal kiegészítve. 
A Kaposvári Egyetemmel kötött megállapodás keretében külön figyelmet fordítanak arra, 
hogy igazolt játékosaik ne csak a pályán, hanem az iskolapadban is megállják a helyüket. Ez 
évben a csapatban 12 tanuló volt, 3 középiskolás és 9 egyetemista, akik közül jelenleg 6 
játékos folytat nappali tagozatos tanulmányokat a Kaposvári Egyetemen. 
A szakmai stáb évek óta változatlan, a vezetőedző Demeter György, a legeredményesebb 
magyar edző, az elnökség részéről az Egyesület munkáját Borbély Csaba koordinálja. 
A 2018/19-re kitűzött cél elérése- a bajnokságban és a kupában is a döntőbe jutás – nem 
sikerült, a Nemzeti Bajnokságban a 3. helyet, a Magyar Kupában a 4. helyet szerezték meg. 
Ez az elmúlt 18 év leggyengébb eredménye, melyet a REKODBAJNOK kaposvári csapat 
nem engedhet meg. Ezt átgondolva megalkották a kaposvári férfi röplabda projekt tervezetét 
az elkövetkező négy évre. Azt a célt tűzték ki, hogy Kaposváron, hosszútávon, nemzetközi 
szinten is sikeres csapat legyen úgy, hogy a jelenleg kb.100 fős utánpótlásra tudjanak 
támaszkodni. Az első évben a minden igényt kielégítő Kaposvár Arénában az ország legjobb 
csapatait várják és a bajnoki címet szeretnék visszahódítani. Második évtől a Közép-Európai 
Ligában (MEVZA) a legjobb 4 csapat közé szeretnének kerülni, harmadik évben a CEV 
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Kupában, negyedik évben a Bajnokok Ligájában is szerepelni akarnak. Ennek elérése 
érdekében új vezetőedzőt, szakmai stábot, új elnökséget hoznak létre, melynek kialakítása 
folyamatban van. A cél, hogy a legjobb magyar játékosoknak újra megbízható, vonzó club 
képét mutathassák, ahol magas szintű szakmai munka folyik megfelelő háttérrel, egy élhető 
városban. Emellett minőségi külföldi röplabdások szerződtetése is szükséges, akiktől a 
fiatalok tanulni tudnak. A jövőben az is céljuk, hogy magas szintű játékkal minél jobban 
kiszolgálják szurkolóikat.  
A kaposvári röplabda utánpótlás nevelése a Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás 
Műhely (RÖAK) keretein belül történik. Az Egyesület teljes mértékben együttműködik a 
RÖAK-kal. Eredményesség terén is az ország egyik legsikeresebb utánpótlását tudhatják 
magukénak. Minden korosztályban rendszeresen országos döntőbe jutnak csapataik. 
 
A 2018/19-es évad 83.500.000 Ft-os költségvetésének pénzügyi fedezetéhez 45.000.000 Ft-ot 
biztosított az Önkormányzat. 
A Városi Sportcsarnok térítésmentes használata az Egyesület esetében 6.256.000 Ft 
természetbeni támogatást jelent. 
 
Azt kérik, hogy a 2019/2020-as bajnoki évad szakmai célkitűzéseinek megvalósítása 
érdekében a költségvetésükhöz a tavaly biztosított összegen felül 20 millió Ft-tal járuljon 
hozzá a Közgyűlés. 
 
Javasolom, hogy a 2019/2020-as bajnoki évadban az Egyesület elmúlt időszakra biztosított 
45 millió Ft összegű működési támogatását 10 millió Ft-tal emelje meg a Közgyűlés.  

 
A 2019/2020-as bajnoki évadhoz javasolt 55.000.000 Ft önkormányzati támogatás az 
egyesület tervezett költségvetésének 45,3 %-a. 
 
 
 
1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club (3. számú melléklet) 
 

Az idén 50 éves Kaposvári Női Röplabda Club továbbra is a somogyi megyeszékhely első 
számú női csapata, a megye és a régió legmagasabb szinten szereplő női röplabda klubja. 
2018 nyarán új vezetőedző irányításával, –aki az elmúlt öt évben háromszor volt az év 
röplabdaedzője - válogatott játékosokkal megerősítve állt munkába a csapat.  
Az Egyesület az elmúlt 10 év legsikeresebb szezonját zárta, 5. helyen végzett az élvonalbeli 
bajnokságban, az Extraligában, amivel beállította a 2008-as klubrekordot, és jogot nyert 
Challenge Kupa nevezésre. 
A 2018/19-es játékoskeretben 4 magyar válogatott játékos volt és 3 lány a Kaposvári Egyetem 
hallgatója.  
A KNRC 2011-ben együttműködési megállapodást kötött a Kaposvári Röplabda 
Akadémiával, melynek értelmében közösen dolgoznak az utánpótlás neveléséért. Ebben a 
sportágban Kaposváron példásan együtt tud működni a férfi és a női szakág. Jelenleg 17 
csapatban 232 leigazolt, játékengedéllyel rendelkező, 8-18 éves lány röplabdázik. 
 
Az Egyesületet kiemelten támogatta Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (12.627.000 
Ft), az 1.MCM KFT. (9.000.000 Ft), a Kaposvári Egyetem (kb. 2.000.000 Ft - utazási 
költségek), ennek köszönhetően emelhették a szakmai munka színvonalát, a vezetőedző mellé 
másodedzőt és statisztikust, illetve gyúrót is szerződtettek.  
Ebben az évadban 36.000.000.-Ft-ból gazdálkodtak. A Városi Sportcsarnok térítésmentes 
használatát az Önkormányzat biztosította, ami 3.196.000 Ft természetbeni támogatást jelent. 
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A következő évadban a klubvezetés elsődleges szándéka, hogy folytassa azt a magas 
színvonalú, az ország más részein is elismert munkát, amit néhány éve elkezdtek.  
 
A 2019/2020-as évad célkitűzései: 

- extraligában az 1-5. hely elérése 
- sikeres bemutatkozás nemzetközi porondon 
- nézőszám további növelése  
- Kaposvár hírnevének öregbítése sport, marketing és turisztikai céllal 
- a sportág népszerűsítése a kaposvári iskolások körében 

 
A 2019/2020-as bajnoki évadra 59.000.000.-Ft kiadást terveznek, ennek megvalósításához a 
fő támogatóktól 100%-os támogatásemelést szeretnének. Így a Közgyűléstől 25.254.000.-Ft-
os működési támogatás biztosítását kérik, ami a költségvetésük 42,8 %-a. 
 
Javasolom, hogy a 2019/2020-as bajnoki évadban az 1MCM-Diamant Kaposvári Női 
Röplabda Club részére az elmúlt bajnoki évad támogatásán felül 6.313,5 e Ft, összesen 
18.940,5 e Ft támogatást, emellett ha az extraligában megszerzi a csapat az 1-5. hely 
valamelyikét, akkor további 6.313,5 e Ft eredményességi támogatást biztosítson a közgyűlés. 
A Club a kért többlettámogatást a fő támogatók hasonló arányú többlettámogatásának 
igazolása függvényében kaphatja meg. 

 
 
Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely SE (4. számú melléklet) 
 
2011-ben megalakult egyesület színeiben, 25 csapatban 320 kaposvári, 8-18 éves fiatal 
sportol, versenyez, ezzel biztosítják a két felvevő-egyesület, a Fino Kaposvári Röplabda SE és 
az 1.MCM-Diamant Kaposvári Női RC utánpótlásához szükséges korosztályos csapatok 
működését. A sportolókkal 20 edző foglalkozik. 
Az Akadémia csapatai közül a két fiú mini (U13), a fiú serdülő (U17) és a fiú ifjúsági (U19) 
korosztály jutott be az országos döntőbe. Két U17-es válogatott játékosuk is van. 
Az Akadémia 2018 szeptembere és 2019 áprilisa között 20 korosztályos tornát rendezett, a 
szövetség és a vendégcsapatok megelégedésére, majd áprilisban házigazdái voltak a honi 
utánpótlás legrangosabb tornájának, az U21 Nemzeti Bajnokság döntőjének. 
2018 óta Kaposvár a magyar röplabdázás dél- és nyugat-dunántúli régióközpontja, edző-
továbbképzéseket, tehetségtáborokat is szerveznek, ezzel a régió legtehetségesebb fiataljainak 
magas szintű szakmai munkát, tanulási lehetőséget és kollégiumi elhelyezést tudnak 
biztosítani. Kiemelt szerep jut a 2019 szeptemberében a Munkácsy Gimnáziumban induló 
sportakadémiai osztálynak is. 
Az ország egyik legjelentősebb strandröplabda bázisát szeretnék létrehozni, több mint 40 
leigazolt utánpótláskorú versenyzőjük van. 2019-ben három országos strandröplabda versenyt 
hoznak Kaposvárra, 2020-ban nemzetközi versenyt is szeretnének rendezni. 
2018 nyarától kaposvári színekben szerepel Lutter Eszter, Szombathelyi Szandra 
strandröplabda páros, akik a magyar bajnoki cím megszerzése mellett több nemzetközi 
versenyen is kiválóan szerepeltek.  
A magyar röplabdázás számára történeti jelentőségű volt, hogy a sportág 2017-ben bekerült a 
TAO-támogatott labdajátékok közé. Az Akadémia felépítése az országban egyedülálló, így a 
szövetségnek beadott sportágfejlesztési programok között mintaprojektnek számít. A 
2018/2019-es évadra vállaltakat maradéktalanul teljesítették, és a TAO-pályázat anyagi 
hátterét is sikerült megteremteni a Város segítségével. Ebben az évadban 227.500.000.-Ft-ból 
gazdálkodhattak, a Közgyűlés 16.500.000 Ft támogatást biztosított részükre. 
A támogatás jóvoltából lehetőségük nyílt az edzők bérének emelésére, a megemelkedett 
terembérleti díjak és utazási költségek kifizetésére, és magas színvonalú, országos utánpótlás-
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tornák rendezésére.  
A munkát a 2019/2020-as évadban is hasonló színvonalon és eredménnyel szeretnék folytatni, 
továbbra is fontos céljuk, hogy a legtehetségesebb fiatalok eljussanak a felnőtt elsőosztályig a 
férfi és női szakágban egyaránt. 
Szeretnék, ha a Kaposvári Röplabda Akadémia az ország kiemelt utánpótlás-nevelő központja 
lenne, és további működéséhez, fejlődéséhez kiemelt állami támogatást is kapna.  
 
A 2019/2020-as bajnoki évadra tervezett 218.500.000.-Ft-os költségvetésükhöz Kaposvár 
MJV Közgyűlésétől a benyújtott TAO pályázatuk utánpótlás-nevelési feladatokhoz 
kapcsolódó önrészéhez 16.500.000.- Ft biztosítását kérte az Akadémia. 
 
Javasolom, hogy a Közgyűlés a Röplabda Akadémia részére az előző bajnoki időszak 
támogatásával egyező összegű 16.500.000.-Ft támogatást biztosítsa, mely az Akadémia 
költségvetésének 7,55 %-a. 
 
 
Kaposvári Vízilabda Klub Kft (5. számú melléklet) 
 
A 2018/19-es évadban a felnőtt férfi vízilabda csapat célja az országos bajnokság legjobb 8 
csapata közé kerülés volt, melyhez a játékos keret a felkészülés kezdetekor alkalmasnak tűnt. 
Sorozatos sérülések miatt nem volt egyetlen olyan meccs sem az évadban, amikor teljes 
kerettel tudtak készülni és mérkőzést játszani. Ezt az évadot kudarcként értékelik, hisz a 
Magyar Kupában nem sikerült a legjobb 8 közé jutni, a bajnokságban a bennmaradást is 
nehezen tudták elérni, a 14. helyet szerezték meg. 
Hasonlóan az elmúlt évekhez, utánpótlásuk alulról folyamatosan bővül, 4-5 év múlva minden 
korosztály teljes lehet. A szakmai stáb alkalmas arra, hogy bármelyik gyermek, aki 
vízilabdázni kezd Kaposváron, akár OB I-es, illetve válogatott játékossá váljon. Elsődleges 
céljuk, hogy egészséges testű és lelkű fiatalokat neveljenek, illetve akiknek tehetsége és 
kitartása lehetővé teszi, azokból első osztályú sportoló váljon. Jelenleg 180 érvényes 
versenyengedéllyel rendelkeznek, ezenkívül 30-40 gyermek sportolójuk van. A következő évi 
felnőtt keretbe ismét felkerült két utánpótlás játékos, így a 14 főből már 6 kaposvári nevelésű.  
Jövő évi célként a Magyar Kupában a legjobb 8 közé jutást, a Bajnokságban a bennmaradást 
tűzték ki, illetve további kaposvári, ifjúsági játékosokat építenének be a csapatba. Az 
utánpótlás bajnokságokban a felsőházi szereplést szeretnék elérni. 
 
A Kaposvári Vízilabda Klub Kft. által versenyeztetett felnőtt csapat a 2018/2019-es 
szezonban 114.823.000 Ft-ból gazdálkodott, az időszakot várhatóan 2,9 millió Ft-os hiánnyal 
zárja.  
A 2019/2020-as bajnoki évadra tervezett nettó bevétel 140.200.000 Ft. Az Önkormányzattól 
az előző időszakban ténylegesen megkapott bruttó 38.100.000 Ft támogatással szemben (az 
eredményességi támogatás feltételét nem tudták teljesíteni) a következő időszakra de minimis 
támogatásként 20.000.000.-Ft, míg szponzori támogatásként további 20.000.000.-Ft+ÁFA, 
bruttó 25.400.000 Ft biztosítását kéri a Kft vezetése. 
 
Javasolom, hogy a 2019/2020-as bajnoki évadban a Kaposvári Vízilabda Klub Kft részére, de 
minimis támogatásként 20.000.000.-Ft-ot, míg szponzori támogatásként bruttó 25.400.000 Ft-
ot (20.000.000.-Ft+ÁFA) biztosítson a Közgyűlés, mely az egyesület költségvetésének 28,5 
%-a. 
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Kaposvári Vízilabda Klub (6. számú melléklet) 
 
A Kaposvári Vízilabda Klub (az utánpótlás) bevétele 227.349.440.-Ft volt, mely főleg a TAO 
támogatásból állt. A 2019/2020-as évadra 202.000.000.-Ft bevétellel terveznek, ebből az 
Önkormányzattól az uszoda bérleti díjának önrészéhez 6.000.000.-Ft támogatásra számítanak. 
A Klub vezetése jelezte, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség előírása alapján TAO pályázat 
keretében az előző két évben pályázott összegek átlagának 70%-a a maximálisan igényelhető 
összeg, melytől egyedi kérelem alapján lehet eltérni. A Klub egyedi kérelemben az előző évek 
támogatásának 90 %-ára pályázott, egyes kiadási tételek szűkítése mellett. Amennyiben a 
Szövetség kedvezőtlenül dönt a Klub egyedi kérelméről, az a források 22,2 %-os csökkentését 
jelenti, mely esetben a Klub nem tudja vállalni az eddig havi szinten fizetett nettó 2.750 e Ft 
uszoda bérleti díjat.  
 
Javasolom, hogy a Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub részére az uszoda bérleti díjának 
önrészére 6.000.000.-Ft támogatást biztosítson, mely az Klub költségvetésének 2,6 %-a. 
 
 
Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia (7. számú melléklet) 
 
A Labdarúgó Akadémia a korábbi évekhez hasonlóan a fiúknál U6-U19 korosztályig minden 
korcsoportban versenyeztetett a Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett utánpótlás 
korosztályokban labdarúgó csapatokat. 
A 2018/19 bajnoki év során 5 női csapat is részt vett a korosztályos bajnokságokban, így 
összességében 286 igazolt sportolóval rendelkeznek. 
A 2016-ban bekövetkezett átszervezések után az U14 és U15 csapat első osztályú bajnoki 
rendszerben versenyez. 
 
Elsősorban a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Double Pass jelentés alapján építették fel és 
építik jelenleg is stratégiájukat. Ezzel összhangban az eredményességet is szem előtt tartva az 
első osztályú csapatokat szerették volna bent tartani, míg a többi korosztály tekintetében az 
egységes szemlélet mellett a Kaposvári Rákóczi profi csapata részére képeznek sportolókat. 
Elsődlegesen nem az eredmény a mérvadó, hanem a játékosok fejlődése (fizikai, technikai, 
taktikai, koordinációs, személyiség) és a csapatok egyre inkább labdabirtokláson alapuló 
játékának fejlesztése, játékhelyzetek megoldása. További szakmai célkitűzés a régiós szerep 
erősítése, a tehetségek felkutatása integrálása a kaposvári labdarúgásba. 
 
A soron következő bajnokságra céljaik változatlanok. Női csapatok tekintetében kettő új 
korosztályt fognak versenyeztetni szövetségi felkérés alapján. Szeretnék a szakmai stábot 
frissíteni, fontos lenne 2-3 olyan szakember, akik látható minőségi javulást hoznak a szakmai 
munkában, hozzáállásban. Részletes kidolgozása annak a szakmai munkának, koncepciónak 
és kontrollnak, amely alapján a játékosokat itt tudják tartani, így Kaposváron is megfelelő 
jövőképpel rendelkeznek és büszkék arra, hogy kaposváriként Kaposváron focizhatnak. A 
csapatok létszámát fel kell tölteni 18+2 főre (min. 16+2 főre), hogy a csapaton belüli 
versenyhelyzet is megvalósuljon. 
Utánpótlás csapataik játékoskeretét a szakmai elképzelések szerint próbajátékok alapján 
erősítik meg, figyelve arra, hogy legnagyobb tehetségeiket meg tudják őrizni.  
A szakmai stábban szakmai és technikai vezető, 21 edző, masszőr, gyógytornász dolgozik. 
 
A 2018-as naptári év beszámolója alapján a realizált 241.858 e Ft bevétellel szemben 253.835 
e Ft kiadás merült fel, a hiány rendezése a 2019. évi gazdálkodást terheli. A működés stabil 
pénzügyi hátterének biztosítása érdekében, azonnali lépésként a kiadások átvizsgálásával 
megszorításokat vezettek be. Az MLSZ támogatás csökkenése miatti pénzügyi problémákat 



2019. 06. 04.  J:\work\Törzskari Iroda\Bérczi Antal\Ellenorzott kiteheto\06.06\17\17.doc  8./17 

részben ellensúlyozza a közgyűlés által a 2019. április hóban biztosított egyszeri 20 millió Ft-
os többlet támogatás.  
 
A 2019. év költségvetésében 23.753 e Ft hiánnyal számol az Akadémia vezetése, annak 
ellenére, hogy figyelembe vették a megtakarítási intézkedésekből jelentkező 
kiadáscsökkenést. Fontos feladat a lényegesen alacsonyabb összegű MLSZ támogatás miatt 
jelentkező bevétel kiesés pótlása szponzorok, egyéb támogatók felkutatásával. A 2019/2020-
as bajnoki időszakra az Akadémia vezetése a TAO pályázatban utánpótlás jogcímen 
benyújtott támogatási igényhez szükséges 14.516.376 Ft önerő mellett a sportpanzió 
működtetéséhez 15.000.000 Ft biztosítását kérik. A 2019/2020-as fejlesztési TAO 
pályázatban nevesített célkitűzések közül a Városligeti műfüves pálya felújításához, műfű 
cseréjéhez kérik a TAO forrás mellett szükséges 30 %-os önerő, várhatóan 5.034.291 Ft 
biztosítását.  
 
Javasolom, hogy a Közgyűlés az Akadémia utánpótlás feladataihoz 14.516.376 Ft, a 
sportpanzió működtetéséhez 15.000.000 Ft önkormányzati támogatást biztosítson. Emellett 
támogatom, hogy a Városligeti műfüves pálya műfű cseréjéhez szükséges TAO önrészre, az 
erről szóló MLSZ határozat kiadását követően legfeljebb 5.034.291 Ft támogatást hagyjon 
jóvá a testület.  
 
Az élcsapat és az utánpótlás nevelés közötti közvetlen szakmai kapcsolat erősítése, 
valamennyi korosztály esetében stabil, minőségi képzés biztosítása kapcsán felmerült, hogy 
kevésbé eredményes területeken minőségi cserével erősíteni kellene az Akadémia jelenlegi 
szakmai stábját. Az Akadémia kimutatást készít az emiatt felmerülő többlet kiadásokról, 
melyhez szükséges pénzügyi fedezetről a későbbiekben születhet döntés. 
 
2017. július 1.-től határozatlan időtartamra a Kaposvári Labdarúgó Kft bérli a Rákóczi 
Labdarúgó Stadiont, és látja el az üzemeltetési feladatokat. A Kft vezetése jelezte, hogy a 
Rákóczi Stadion határozatlan időtartamra szóló bérleti jogát át kívánja adni a Kaposvári Bene 
Ferenc Labdarúgó Akadémiának 2019. július 01. napjától, e kezdeményezésről a 
vagyonhasznosítási ügyekről szóló előterjesztés keretében jelen ülésén dönt a testület. Az 
üzemeltető személyében történt változás miatt javasolom, hogy a testület a 2019/2020-as 
bajnoki időszakban a stadion bérleti díj kompenzálására 27.952.296 Ft, míg a pálya 
fenntartásával kapcsolatos feladatok elvégzéséhez szükséges személyi létszám, a dologi 
kiadások, ezen belül is a gyep állapotának megőrzését szolgáló folyamatos zöldfelület 
karbantartási feladatok pénzügyi fedezetének biztosítására 43.180.000 Ft önkormányzati 
támogatást biztosítson a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére.  
 
 
Kaposvári Labdarúgó Kft. (8. számú melléklet) 
 
A Kaposvári Rákóczi FC csapatát működtető Kft.-nek a 2018/2019-es bajnoki évad szakmai 
kitűzése az NB/II-es bajnokságban a tisztes helytállás és a biztos bennmaradás volt. 
Ehhez alakították ki a játékos keretet és igazították a szakmai stáb összetételét. A játékos keret 
összeállítása során törekedtek a helyi és kaposvári kötődésű játékosok megtartására, 
Akadémiánkból tehetséges fiatalok további beépítésére. 
Ez a koncepció minden várakozást felül múlt, hiszen az első 3 fordulót követően sikerült 
felvenni a magasabb osztály ritmusát, és sorra jöttek a győzelmek is, aminek a 
következményeként az őszi szezon befejezésével a dobogó 3. fokán állt a csapat. 
A másik szakmai célkitűzés, hogy a Magyar Kupában minél tovább jussanak, szintén teljesült, 
hiszen az őszi menetelés során a sokszoros magyar bajnok és kupa győztes Újpest csapatát is 
sikerült búcsúztatni a sorozattól, és a stadion is megtelt szurkolókkal. 
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A téli átigazolási időszakban fogalmazódott meg a Kft. vezetése és tulajdonosi körében, hogy 
még merészebb álmokat is megcélozhatnak, ha már most adódott lehetőség az NB/1-be való 
feljutás elérésére. 
Ezért minimális változtatásokat eszközöltek a játékosállományban, Törökországba is el tudták 
küldeni a csapatot edzőtáborba, hogy a tavaszi nyitányt ott folytassák, ahol az őszt 
abbahagyták.  
Továbbra is szem előtt tartották, hogy a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiából is több fiatal 
kerüljön a felnőttek közé, ezért 2019. év elején a 18 éves Borbély Ákossal és a 16 éves Orsós 
Tamással is profi labdarúgó szerződést kötöttek hosszútávra, továbbá az idény előrehaladtával 
meghatározó, főleg kaposvári kötődéssel rendelkező játékosokkal írtak alá legalább 2 éves 
szerződéseket. A jelenlegi keret kb. 50 %-a mondható saját nevelésű játékosnak.  
Ezek a szakmai jellegű döntések jónak, illetve megalapozottnak bizonyultak, hisz a csapat 
feljutott az NB/I-be, így a szezon előtti célkitűzésüket maximálisan túlteljesítették. Az NB/I-
es szerepléshez elsők között kapták meg az MLSZ-től az ehhez nélkülözhetetlen licencet is. 
A 2019/2020-es évad célkitűzése a tulajdonosi kör részéről az NB/I-ben való 
kiegyensúlyozott szereplés azzal, hogy a közép mezőnyben (5-10. hely) végezzenek, és 
gondtalanul benn maradjanak az első osztályban. 
Az NB/I-es versenykiírás fontos eleme a nagyobb normatív támogatás, a többszörös győzelmi 
pénz és a „magyar-percek” díjazása. Próbálják a csapatot ennek megfelelően megerősíteni a 
nyári szünetben.  
Fontos célkitűzésünk a jövőt illetően, hogy a nézőszámot is növeljék. Ezt az osztályváltás 
nyilván adni fogja, de emellett több egyéb intézkedést is terveznek, mellyel ide kívánják 
csábítani az eddig távol maradó futballt szerető szurkolókat (pl. 11-es rúgó verseny az OTP 
támogatásával, ajándéktárgyak, stb.). 
A Labdarúgó Kft. számára az utánpótlás csapatokat a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó 
Akadémia biztosítja együttműködő szerződés keretein belül. A két sportszervezet közötti 
kapcsolatot szorosabbra kívánják fűzni, a felnőtt csapattal példaképeket biztosítani a fiatalok 
számára, több fiatal alkalmanként együtt edz a felnőtt csapattal, ami motiváló tényező 
számukra. 
 
A Kft az NB II. bajnoki szereplésnél tervezett 345 millió Ft-os költségvetéshez képest a 
2019/2020-as bajnoki idény költségvetését 660 millió Ft-tal tervezi, melynek pénzügyi 
fedezetéhez 120 millió Ft önkormányzati támogatás biztosítását kérik, azzal, hogy a Kft 
tulajdonosai is ugyanekkora összegű végleges hozzájárulást biztosítanak. A Kft ügyvezetője 
által benyújtott költségvetés adataiból kitűnik, hogy az elmúlt időszakban nem sikerült a 
tervezett kereteken belül tartani a kiadásokat, emiatt 194 millió Ft összegű áthúzódó 
kötelezettség szűkíti az NB I-es szereplés pénzügyi hátterét.    
 
Javasolom, hogy a testület bruttó 120 millió Ft önkormányzati támogatást hagyjon jóvá a 
Kaposvári Labdarúgó Kft részére, azzal, hogy a felnőtt csapat működéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás folyósítására a Kft tulajdonosai által vállalt 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.  
 
 
Támogatási javaslatok összegzése 
 
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. Ehhez kapcsolódva kértük a sportszervezetek vezetőit, 
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hogy nézzék át, pontosítsák a 2019/2020-as bajnoki időszak kapcsán benyújtott költségvetés 
tervezetet, valamint nyilatkozzanak a költségvetés megalapozottságáról, a kötelezettségek 
teljes körű figyelembe vételéről, biztos, szerződött bevételekkel számoltak, a tervezet valós 
adatokat tartalmaz, nincs köztartozásuk, valamint fedezet nélkül nem vállalnak 
kötelezettséget. A sportszervezetek esetlegesen módosított költségvetését, valamint a 
nyilatkozatokat az előterjesztéshez csatoltuk.  
 
A következő bajnoki évad működését a megalapozott tervezés mellett az elmúlt időszak 
pénzügyi zárása is befolyásolja, emiatt javasolom, hogy a múlt évben bevezetett 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). A sportszervezet vezetője a nyilatkozatát köteles hitelt érdemlően, számviteli 
dokumentumokkal alátámasztani (2018. évi közzétett beszámoló, 2019. I. félévi főkönyvi 
kivonat, mérleg, egyéb indoklás). 
 
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 
közel 330 millió Ft önkormányzati támogatást nyújtottunk, ugyanakkor a jelen 
előterjesztésben a 2019/2020-as bajnoki időszakra a fentiekben javasolt összegek elérik a 437 
millió Ft-ot. Ez 5 év alatt 125,3 %-os emelést jelent. Az önkormányzat a pénzbeli 
támogatások mellett a sport infrastruktúrát a sportszervezetek részére jellemzően 
térítésmentesen, illetve az üzemeltetési költségek megtérítése mellett biztosítja (kivéve a 
vízilabda sportág, az önkormányzati támogatást meghaladó összegű bérleti díjat fizet az 
Uszoda- és Gyógyfürdő Kft részére). Az önkormányzat fenntartásában lévő 
sportlétesítmények egyre magasabb üzemeltetési kiadásai, kiegészülve a közelmúltban átadott 
Aréna és a versenyuszoda, valamint a megvásárolt jégcsarnok működtetésével nem teszik 
lehetővé, hogy az Önkormányzat továbbra is térítésmentesen biztosítsa a létesítményeket. 
Jeleztük a sportszervezetek vezetőinek, hogy a későbbiekben az önkormányzat nem tud 
eltekinteni a létesítmények használata kapcsán a bérleti díj megfizetésétől.  
 
A sportlétesítmények fenntartási költségeinek részbeni megtérülésének egyik lehetséges 
módja a látvány-csapatsportágak 2019/2020-as TAO támogatási időszakától új támogatási 
jogcímként bevezetett sportcélú ingatlan üzemeltetési támogatása. A törvény módosításával 
biztosított a lehetőség, azonban a szakági szövetségek TAO pályázati kiírásaiban nem került 
nevesítésre, kivéve a labdarúgás. Ebben az esetben is csak az utánpótlás keret terhére, tehát 
nem jelent ténylegesen többlet támogatást. Felkértük az egyesületek vezetőit, hogy 
folyamatosan kísérjék figyelemmel a szakági szövetségek e témában megjelenő felhívásait, 
pályázati kiírásait, az üzemeltetés kapcsán elérhető támogatások igénylése érdekében. 
 
Összegezve, a sportszervezetek részére a 2019/2020-as bajnoki szezonra az alábbi 
támogatásokra teszek javaslatot:  
(A támogatás formájáról amennyiben eddig nem tették meg legkésőbb a kifizetések időpontját 
megelőzően kötelesek a sportszervezetek vezetői írásban nyilatkozni.) A támogatási összegek 
a támogatás formáitól függetlenül bruttó összegek, amennyiben a sportszervezetek részéről 
eltérő igény nem fogalmazódott meg, akkor a kifizetésekre időarányosan kerülhet sor.   
 
 
 
 
 



2019. 06. 04.  J:\work\Törzskari Iroda\Bérczi Antal\Ellenorzott kiteheto\06.06\17\17.doc  11./17 

Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 
 
Működési támogatás (szponzoráció): 53.213.000 Ft 
 
ütemezése: 2019. III. negyedév 13.303.250 Ft 
                   2019. IV. negyedév 13.303.250 Ft 
                   2020. I. negyedév 13.303.250 Ft 
                   2020. II. negyedév 13.303.250 Ft 

        
            Eredményességi támogatás, amennyiben a csapat a Magyar    15.240.000 Ft 
            Bajnokság 4-8. helyén végez.  
 
Kaposvári Röplabda SE 

Működési támogatás: 55.000.000 Ft 
              (a támogatás jogcíméről később nyilatkoznak) 

ütemezése: 2019. III. negyedév 13.750.000 Ft 
                   2019. IV. negyedév 13.750.000 Ft 
                   2020. I. negyedév 13.750.000 Ft 
                   2020. II. negyedév 13.750.000 Ft 

 
1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club 

Támogatási forma: amatőr sport 
Működési alaptámogatás: 18.940.500 Ft 
 
Ütemezés: 2019. III. negyedév 4.735.125 Ft 

                              2019. IV. negyedév 4.735.125 Ft 
                              2020. I. negyedév 4.735.125 Ft 
                              2020. II. negyedév 4.735.125 Ft 

 
Eredményességi támogatás (2018/2019-es támogatás 50%-a): 6.313.500 Ft 
(Feltétel: a csapat legalább az 5. helyen végez az Extraligába)  
Az emelt összegű önkormányzati támogatás feltétele, hogy  
az 1MCM Kft szponzor és partnerei 18 millió Ft támogatást 
nyújtanak (a 2018/2019-ben vállalt összeg kétszerese). 

 
 

Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely SE 
 

Támogatási forma: amatőr sport: 
      Működési támogatás: 16.500.000 Ft 

Ütemezés: 2019. III. negyedév 4.125.000 Ft 
                              2019. IV. negyedév 4.125.000 Ft 
                              2020. I. negyedév 4.125.000 Ft 
                              2020. II. negyedév 4.125.000 Ft 

 
 

Kaposvári Vízilabda Klub Kft. 
 

Működési alaptámogatás: 45.400.000 Ft 
 
Ütemezés: 2019. augusztus 10.-ig szponzoráció  25.400.000 Ft 
                  2020. I. negyedév de minimis 20.000.000 Ft 
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Kaposvári Vízilabda Klub 
Támogatási forma: utánpótlás 

Utánpótlás uszoda bérleti díj TAO önrész 6.000.000 Ft 
 
 
Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 
 

Működési támogatása (támogatási forma: utánpótlás): 14.516.376 Ft 
Ütemezés: 2019. II. félév (1.209.698 Ft x 6 hó) 7.258.188 Ft 
                  2020. I. félév (1.209.698 Ft x 6 hó) 7.258.188 Ft 
 
Sportpanzió üzemeltetési támogatása 15.000.000 Ft 
Ütemezés: 2019. II. félév (1.250.000 Ft x 6 hó) 7.500.000 Ft 
                  2020. I. félév (1.250.000 Ft x 6 hó) 7.500.000 Ft 
 
Városligeti műfüves nagypálya felújításának TAO önerejére 5.034.291 Ft 
(műfű csere, fejlesztési támogatás) 

 
A Rákóczi Stadion bérleti díj kompenzációjára: 

2019. II. félév 2.329.358 Ft/hó x 6 = 13.976.148 Ft 
2020. I. félév 2.329.358 Ft/hó x 6 = 13.976.148 Ft 

 
A Rákóczi Stadion üzemeltetésére (elszámolási kötelezettséggel)  

2019. II. félév 3.598.333 Ft/hó x 6 = 21.589.998 Ft 
2020. I. félév 3.598.333 Ft/hó x 5  + 3.598.337 Ft/hó = 21.590.002 Ft 

                                                                             
 
Kaposvári Labdarúgó Kft. 
 

NB I-es felnőtt labdarúgó csapat működéséhez (szponzoráció) 120.000.000 Ft 
Ütemezés: 
       2019. III. negyedév  30.000.000 Ft  
       2019. IV. negyed év  30.000.000 Ft 
       2020. I. félév  30.000.000 Ft 
       2020. IV. negyedév 30.000.000 Ft 
 
Az önkormányzati támogatás utalására a tulajdonosok által vállalt végleges jellegű 
támogatások, tőkeemelés teljesítésének ütemében kerülhet sor.  
 

Kaposvár, 2019. június 3. 
 
 
 

Szita Károly  
         polgármester 
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HATÁROZATI  JAVASLAT: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kiemelt sportszervezetek 
tájékoztatóiról és a 2019/2020-as bajnoki idényre szóló támogatásokról szóló előterjesztést és 
az alábbiak szerint határozott: 
 
 
1) A Közgyűlés 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 
testületi 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 
Határidő: 2019. augusztus 31. 

 
 
2) A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére az alábbi támogatásokat 

biztosítja: 
 
Működési támogatás (szponzoráció): 53.213.000 Ft 
 
ütemezése: 2019. III. negyedév 13.303.250 Ft 
                   2019. IV. negyedév 13.303.250 Ft 
                   2020. I. negyedév 13.303.250 Ft 
                   2020. II. negyedév 13.303.250 Ft 

       
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
 
 

3) A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére 15.240.000 Ft eredményességi 
támogatást biztosít, amennyiben a csapat a Magyar Bajnokság 4-8. helyén végez.  

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2020. május 31. 
 
 

4) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda SE részére az alábbi támogatásokat biztosítja: 
 

Működési támogatás: 55.000.000 Ft 
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              (a támogatás jogcíméről később nyilatkoznak) 
ütemezése: 2019. III. negyedév 13.750.000 Ft 
                   2019. IV. negyedév 13.750.000 Ft 
                   2020. I. negyedév 13.750.000 Ft 
                   2020. II. negyedév 13.750.000 Ft 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2019. augusztus 31. 

 
 
 

5) A Közgyűlés a 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére az alábbi 
támogatásokat biztosítja: 

 
Támogatási forma: amatőr sport 

Működési alaptámogatás: 18.940.500 Ft 
 
Ütemezés: 2019. III. negyedév 4.735.125 Ft 

                              2019. IV. negyedév 4.735.125 Ft 
                              2020. I. negyedév 4.735.125 Ft 
                              2020. II. negyedév 4.735.125 Ft 
 

A támogatott az önkormányzati támogatás időarányos utalásait megelőzően köteles 
igazolni az 1MCM Kft és partnerei által vállalt 18 millió Ft végleges jellegű támogatások 
időarányos teljesítését. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
 
 
 

6) A Közgyűlés a 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére legalább az 
Extra Liga 5. helyének elérése esetén 6.313.500 Ft eredményességi támogatást biztosít. A 
támogatott az eredményességi támogatás utalását megelőzően köteles igazolni, hogy az 
1MCM Kft és partnerei az általuk vállalt 18 millió Ft végleges jellegű támogatás teljes 
összegét átutalták a sportszervezet részére. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2020. május 31. 

 
 
7) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely SE részére az 

alábbi támogatásokat biztosítja: 
 

      Támogatási forma: amatőr sport: 
      Működési támogatás: 16.500.000 Ft 
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Ütemezés: 2019. III. negyedév 4.125.000 Ft 
                              2019. IV. negyedév 4.125.000 Ft 
                              2020. I. negyedév 4.125.000 Ft 
                              2020. II. negyedév 4.125.000 Ft 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2019. augusztus 31. 

 
8) A Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub Kft. részére az alábbi támogatásokat 

biztosítja: 
 

Működési alaptámogatás: 45.400.000 Ft 
 
Ütemezés: 2019. augusztus 10.-ig szponzoráció  25.400.000 Ft 
                  2020. I. negyedév de minimis 20.000.000 Ft 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2019. augusztus 10. (szponzori szerződés) 
 2019. december 31. (de minimis szerződés) 

 
 
9) A Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub részére a városi létesítmények bérleti díjának 

TAO önerejére 2019. június 30-ig 6.000.000 Ft utánpótlás támogatást biztosít. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2019. június 30. 
 
 
 

10) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére az 
alábbi támogatásokat biztosítja: 
 

a) Működési támogatása (támogatási forma: utánpótlás):             14.516.376 Ft 
                  Ütemezés: 2019. II. félév (1.209.698 Ft x 6 hó)                    7.258.188 Ft 
                                    2020. I. félév (1.209.698 Ft x 6 hó)                     7.258.188 Ft 

 
b) Az Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2019/2020-as bajnoki időszakban 

felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz 15.000.000 Ft támogatást havi ütemezésben.  
 

c) A Rákóczi Stadion bérleti díj kompenzációjára: 
2019. II. félév  2.329.358 Ft/hó x 6 = 13.976.148 Ft 
2020. I. félév 2.329.358 Ft/hó x 6 = 13.976.148 Ft 
 

d) A Rákóczi Stadion üzemeltetésére (elszámolási kötelezettséggel)  
2019. II. félév 3.598.333 Ft/hó x 6 = 21.589.998 Ft 
2020. I. félév 3.598.333 Ft/hó x 5  + 3.598.337 Ft/hó = 21.590.002 Ft 
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e) A Városligeti műfüves nagypálya felújításának TAO önerejére 5.034.291 Ft-ot 
(műfű csere, fejlesztési támogatás) az ezt tartalmazó TAO határozat kiadását 
követően. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2019. augusztus 31. (a-d) pontok támogatási szerződései) 
 2019. november 30. (az e) pont támogatási szerződése) 
   

 
11) A Közgyűlés a Kaposvári Labdarúgó Kft. részére az alábbi támogatásokat biztosítja: 
 

NB I-es felnőtt labdarúgó csapat működéséhez (szponzoráció) 120.000.000 Ft 
Ütemezés: 
       2019. III. negyedév  30.000.000 Ft  
       2019. IV. negyed év  30.000.000 Ft 
       2020. I. félév  30.000.000 Ft 
       2020. IV. negyedév 30.000.000 Ft 
 

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

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2019. augusztus 31. 

 
 

12) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a működési célú támogatások az 2-11.) 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: 2020. június 30. 
 

13) A Közgyűlés 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 (2018. évi közzétett beszámoló, 2019. I. félévi 
főkönyvi kivonat, mérleg, egyéb indoklás). 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
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14) A Közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki a kiemelt sportszervezeteknek a 

2018/2019-es bajnoki évadban nyújtott szereplésükért. Köszönetet mond a 
szponzoroknak, az elért eredmények támogatóinak. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2019. június 30. 
 
 
 
 
 


