
           

 

 

Közgyűlés 2020.06.11. előterjesztések véleményezése 

A polgármester a vészhelyzet 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 a 

közgyűlése feladat- és hatáskörét gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti. A törvényi felhatalmazás alapján egyszemélyi döntéshozatalhoz kért képviselői 

véleményt – mivel kérdés, hozzászólás, módosító indítvány, és a szavazás a különleges jogrend idején 

kizárt- az alábbiak szerint adom meg. A módosítási javaslataim a jogszerű és megalapozott 

döntéshozatalt szolgálja a kaposváriak érdekében. 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról (közzétéve: 

2020.06.10.16.16.)  

Az 1/2020.(II.12) önkormányzati rendelet elfogadásakor benyújtott módosító javaslataim 

leszavazása mellett, azért a kodifikációs hibát kiküszöbölni szándékozó módosítást valaki 

elvégezte. A kihirdetett jogszabály már nem tartalmazta a hibát.  Kis lépés, de lépés. A Kormány 

elrendelte az ingyenes parkolást, amelynek júniusig becsült bevétel kiesését az előterjesztés 

tartalmazza (102.000.000 Ft). A következő kis lépés lehet, hogy a Teleki tömbbelsőben létesítendő 

parkolóóra (3.175.000 Ft), amely módosított határidőre sem került kihelyezésre a mai napig, ne is 

legyen kihelyezve. Ezt az összeget szintén a védelmi költségekre lehet fordítani. Már többször 

jeleztem 38 lépésre van parkolóóra, felesleges és nagyon drága az új telepítése. Közel egy milliárdos 

bevétel kiesésnél nem mindegy ez az összeg. 

Előterjesztés rész: „A Városüzemeltetési Kft. 2020.04.20-2021.02.28-ig tartó időszakra 76 fő, 

valamint 2020.04.01-2020.09.30 között 48 főt foglalkoztathat, amelyből jelenleg 120 főnek van 

közfoglalkoztatási jogviszonya.” Átfedett időszakok eltérő létszámmal, ennek pontosítása szükséges. 

9. számú melléklet 111. sor „Kaposvár, Honvéd u. aluljáró felújítására vonatkozó tervezési feladatok 

ellátása” 1.397.000 Ft, Kaposvár egyetlen, elhanyagolt és felesleges aluljárója, a forgalom és a 

kétoldali lámpás csomópontok se indokolják megtartását, felszíni átkelő kiépítésével be kell végre 

temetni. Felesleges erre közel másfél milliót kidobni az ablakon tervezésre. 

„Céltartalék (10. sz. melléklet) A céltartalékok előirányzata 386.701 e Ft-tal csökken, részben az 

általános felhalmozási és a működési tartalék keret terhére hozott döntések átvezetése hatására, 

valamint az előzőekben már részletezett intézmények részére történő átvezetések következtében.” 

21. sor „Út-híd, járdafelújítások keretösszege” 50.000.000 Ft, ennek a tételnek a hivatkozását 

célszerű beírni, hogy hol található a lebontása egyes területekre. 

25. sor „Karácsonyi díszkivilágítás bővítése” 4.998.000 Ft, válságban a tavalyi is megteszi. Szép volt. 

26. sor „Kaposvár egységes városi jegyrendszer létrehozása” 6.000.000 Ft, csak egyszerűen 

bankkártyával tényleges szolgáltatás fizetése. A többi megoldás tévút, a világ nagyvárosaiban ez jött 

be, ez a legolcsóbb és legegyszerűbb rendszer. Már a feltölthető külön kártya is elavult. 

elfogadott 
elutasított 
ELŐTERJESZTŐ MÓDOSÍTOTT 



29. sor „Kaposvár város vállalkozás-fejlesztés és befektetés támogató programja keretében 

munkahelyteremtő beruházások támogatása eredeti terv 50.000.000 Ft volt most 20.000.000 Ft van, 

a benyújtott igények alapján szerepeljen. 

110. sor „Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. eredményességi támogatás” 15.240.000 Ft külön 

előterjesztésben nincs eredményességi támogatás sem az előző, sem a következő évadban. Ez a 

73.533.000 Ft felett van még? 

130. sor „Polgármesteri megbízottak díjazása” 0 Ft-tal szerepel, a 2020.01.30-án tárgyalt 2020. évi 

költségvetés tárgyaláskor javasoltam törölni, amely akkor 12.918.000 Ft-tal szerepelt. A 4. számú 

melléklet Gazdálkodási kiadásoknál 80. sorban „Polgármesteri megbízottak díjazása (2019. évi 

áthúzódó 3666 eFt)” 15.189.000 Ft-tal szerepel.  

138.sor „Sportlétesítmények (sportcsarnok, versenyuszoda) többletkiadásai” 100.000.000 Ft helyett 

csak 50.000.000 Ft de a változás indoka hiányzik. 

150. sor „Veszélyhelyzeti tartalék” 21.042.000 Ft-tal való csökkentése egyelőre nem indokolt, az 

operatív törzs második hullámot prognosztizál. 

152. sor „Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák 

kezelésére” 500.000.000 Ft az áprilisi előterjesztés nevesítése. (a tömegközlekedésben bevételkiesést 

a menetrend átalakítással csökkenti a társaság, ennek tényadatai hiányoznak, továbbá az otthon 

tartózkodás miatti havi távfűtés és vízdíj bevételemelkedés költsége is) 

162.sor. „EU-s projektek projekt-menedzsmentjének bér és járulék kiadása” 180.156.000 Ft, 

tekintélyes összeg. Hány fő részesül ebből? Mennyi a legalacsonyabb és a legmagasabb kifizetés egy 

személyre összesen? 

„Átruházott hatáskörben hozott döntések Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

1/2020.(II.11.) rendelet 13. § (2) és (3) bekezdése a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a hatáskörömbe utalt döntés 

értékhatárát 200 millió Ft-ban határozta meg. Ezen felhatalmazás alapján az elmúlt időszakban az 

alábbi döntéseket hoztam: 

Általános működési tartalék terhére:” 

- COVID védekezésben résztvevők részére emlékérem legyártása 597.000 Ft, korai, drága és a 

2005.08.22. rendkívüli csapadéknál sem volt sikere, Brezsnyev-kitüntetés értéktelenséget hordoz. A 

videó köszönetek elegendőek. Ezt inkább a későbbi védekezésre kell költeni.  

- Érettségizők részére levél 467.000 Ft, felesleges az érettségizők nem ezzel foglalkoztak, a maszk 

jószándékú volt, de így mindenkinek 3 volt, a szülőktől, a fenntartótól és az önkormányzattól. Ezt 

inkább a későbbi védekezésre kell költeni. 

- "Koronavírus - Kaposvár Megyei Jogú Város honlapja" kialakításához 200.000 Ft, az 

önkormányzatnak saját honlapja van, nem indokolt a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatok és 

magánszemély fb. videóinak felrakására pénzt elszámolni. (DESIGNED BY KISSMIKLOS DEVELOPED BY 

GYŐRI ERIK) Ezt az összeget inkább a későbbi védekezésre kell költeni. 4.sz melléklet Gazdálkodási 

kiadások 50.sor „Kaposvári honlap és domain nevek fenntartási kiadásai” 3.026.000 Ft-tal szerepel. 

 

Határozati javaslatot érintő módosító javaslat: 



A megfogalmazás furcsa több esetben a döntéshozó rögzítése miatt, de jelenleg különleges jogrend 

van érvényben, annak szabályozási problémáival együtt. 

HATÁROZATI JAVASLAT:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere - a Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve -  az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a 

következő határozatokat hozta:  

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a magyar önkormányzatokról 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében a polgármester hatáskörébe utalt 

döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.  

AZ ELŐTERJESZTŐ A HATÁROZATI JAVASLATOT VISSZAVONTA. 

Indokolás: 

Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a helyi közösségi közlekedés 2020. évi támogatására pályázat nyújtson be, valamint a 

pályázathoz kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozik:  

a) A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi személyszállítási közszolgáltatást 

2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig folyamatosan fenntartja.  

b) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évben a Kaposvári Közlekedési Zrt. részére a 

helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), 

valamint fejlesztéséhez – a szolgáltató tárgy évet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi 

beszámolójának, a települési önkormányzat által történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a 

pályázat benyújtásáig - nettó 93.408 ezer Ft azaz kilencvenhárommilliónégyszáznyolcezer forint saját 

forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá.  

c) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 

XLI. törvény 24 § (6) bekezdése alapján közvetlen odaítéléssel kötötte meg a közszolgáltatási 

szerződést a Kaposvári Közlekedési Zrt.-vel.  

Felelős: Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  

Határidő: 2020. augusztus 31. (Magyar Államkincstárhoz való benyújtás)  

Indokolás: 

Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

3. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy az Önkormányzat 

tevékenységi körébe felveszi a 045170 Parkoló garázs üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkció 

kódot.  

VISSZAVONTA AZ ELŐTERJESZTŐ A HATÁROZATI JAVASLATOT, SZMSZ-T MÓDOSÍTOTT. 

Felelős: Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  



Határidő: 2020. június 30.  

Indokolás: 

Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

 

4. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy Hedrehely, Gige, 

Mike települések önkormányzatával a településeken működő közösségi terek térítésmentes 

használatára megállapodást köt, a pálmajori a közösségi tér használatára a rezsi költségek 

megfizetése mellett köt megállapodást biztosítva ezzel a Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, mint projektgazda EFOP-1.4.2-16-2016-00026 azonosítószámú projektben vállalt 

kötelezettségeit. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere felhatalmazza a 

Polgármestert, a közösségi tereket használatba adó önkormányzatokkal (Hedrehely, Gige, Mike és 

Pálmajor) a használatra vonatkozó szerződés aláírására utólagos beszámolási kötelezettség mellett.  

Felelős: Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató  

Határidő: 2020. szeptember 30.  

Indokolás: 

Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

5. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy az Ökumenikus 

Segélyszervezet kárpátaljai magyarok segítésére irányuló tevékenységének támogatásáról szóló 

4/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 10. pontját az alábbiak szerint módosítja. A Közgyűlés 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere hozzájárul, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet 2020-

2021. évi humanitárius programjára jóváhagyott 5.000.000 Ft támogatásból a Kárpátaljai orvosok 

magyarországi tanulmányútjának megszervezését is segíthesse, melyhez szükséges forrást az 

önkormányzat 2020. évben átutalja.  

ELŐTERJESZTŐ VÁLTOZTATOTT EREDETI JAVASLATÁN, A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATI JAVASLATÁT A 

HATÁRIDEJÉT, ANNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁVAL HOZTA EGY ÉVVEL KORÁBBRA. 

Felelős: Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  

Határidő: 2020. június 30.  

Indokolás: 

Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

4/2020.(I.30.) önkormányzati határozat  

10. A Közgyűlés az Ökumenikus Segélyszervezet kárpátaljai magyarok segítésére irányuló 

tevékenységének támogatására a 2020. és 2021. években évente 2,5 millió Ft támogatást 

biztosít. Felelős: Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  

Határidő: 2020. március 31.  



                  2021. január 31. (a 2021. évi támogatás tervezése) 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere az Ökumenikus Segélyszervezet kárpátaljai 

magyarok segítésére irányuló tevékenységének támogatásáról szóló 4/2020.(I.30.) 

önkormányzati határozat 10. pontját az alábbiak szerint módosítja.:  

“A közgyűlés hozzájárul, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet 2020-2021. évi humanitárius 

programjára jóváhagyott 5.000.000 Ft támogatásból a Kárpátaljai orvosok magyarországi 

tanulmányútjának megszervezését is segíthesse, melyhez szükséges forrást az önkormányzat 

2020. évben átutalja. 2 

Felelős: Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  

Határidő: 2020. június 30.”  

Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző  

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető  

Határidő: azonnal 

6. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy Kaposvári 

Sportközpont és Sportiskola részére az úszó szakosztály 1 fő vezetőedzői feladatainak, valamint 1 fő 

úszóedzői feladatainak ellátásra határozott időre létrehozott álláshelyeket 2021. augusztus 31.-ig 

fenntartja. A továbbfoglalkoztatáshoz szükséges pénzügyi fedezet 2020. évben az intézmény 

költségvetésében rendelkezésre áll, a közgyűlés a 2021. évi foglalkoztatáshoz szükséges forrást a 

2021. évi költségvetési rendeletében biztosítja.  

Felelős: Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Dér Tamás igazgató  

Határidő: 2020. június 30. 2020. december 31. (2021. évi forrás biztosítása) 

Indokolás: 

Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

Javaslom a rendelettervezetnél 

• rendelet keltezésének dátumát az elfogadáskor aktualizálni. A jelenlegi dátum 

megelőzi a véleményezésre közzétételt. 

2. ELŐTERJESZTÉS a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. 

(III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról (késve közzétéve:2020.06.12.14.14) 

Az előterjesztés keltezése 2020. május 27., így nehezen értelmezhető a kései kiküldés 

2020.06.12.14.14 pénteken munkaidő után, azzal, hogy hétfőn délre kéri az előterjesztő a 

véleményeket leadni.  

Javaslom a rendelettervezetnél 



• a preambulumban rögzíteni a veszélyhelyzet alapján történő felhatalmazást, mivel 

ezt nem a Közgyűlés fogadja el hasonlóan a többi önkormányzathoz (MJV) ezt 

követeli meg a Jat. és a 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet, amelyeknek a szabályait 

követi a rendelettervezet 

• rendelet hatálybalépésének dátumát az elfogadáskor aktualizálni. A jelenlegi 

dátum megelőzi a véleményezésre közzétételt. 

Az előterjesztés szerint: „Az új burkolatok megóvása érdekében javasoljuk megemelni a díjakat, az 

emelés mértéke a fenti táblázatban szereplő összegek ötszörösére. A város digitális fejlesztéseinek 

elősegítése érdekében javasoljuk, hogy az optikai kábelhálózat fejlesztése esetén a díj megfizetése 

alól mentesítsük a beruházót, szolgáltatót. A fent felsoroltak érdekében a garanciális idő előírását is 

fontosnak tartjuk, melyet a rendelet nem foglal magában, így javasoljuk az út és járda esetében a 3 

év, zöldterület esetében a 2 év garanciális idő előírását a közterületi bontási engedélyekben. 

Díjmentességet javaslunk megállapítani az önkormányzati beruházások, az önkormányzati utak 

kapcsán kiadott munkálatok és az életveszély megszüntetése miatti hibaelhárítások esetében.” (az 

„és” szó együttes feltételt jelent) 

A szabályozási koncepciónak szánt rész átgondolatlan.  

A jogalkotói cél: a burkolat felbontás utáni helyreállítás ne eredményezzen rosszabb állapotot. 

A jogalkotói célnak megfelelő szabályozási elemek: 

• nincs kivétel szabály, a burkolat állapota nem függ attól, hogy  

o ki bontja fel és állítja helyre, továbbá, hogy 

o milyen célból kerül felbontásra. 

• a garanciális idő a következő felbontásig, de legfeljebb 5 év legyen (3 év alatt többször is 

felbontják esetenként, így nem követelhető az első beruházótól, a második beruházó hanyag 

munkájának a rendbetétele) 

A díjtétel ötszörösére való felemelése önkormányzati bevétel növelésre alkalmas, semmi köze a 

megfelelő minőségű burkolat elkészítéséhez. Ezt a hatásvizsgálati lap rögzíti is. 

A rendelet mellékletének szövegezése elnagyolt szerződési elemeket tartalmaz, amelyeket pontos 

megfogalmazással a szerződésben kell rögzíteni. Jogi normával szemben támasztott 

követelményeknek nem felel meg, ezért a szerződés elemeit törölni javaslom a rendeletből jelenlegi 

formájában. 

„Amennyiben a kiadott közterületi-, és bontási engedélyekben meghatározott kivitelezési munkák 

elmaradnak, azonban a megállapított díjtétel kiegyenlítésre került, úgy annak visszafizetésre nincs 

lehetőség. Amennyiben az Önkormányzat vonja vissza a kiadott bontási engedélyt, miközben a 

meghatározott összeg befizetése megtörtént, a visszautalást a kivitelező kérelmezheti.” 

3. ELŐTERJESZTÉS Kaposvár településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról (késve 

közzétéve:2020.06.12.14.14) 

        Javaslom a rendelettervezetnél 

• a preambulumban rögzíteni a veszélyhelyzet alapján történő felhatalmazást, mivel 

ezt nem a Közgyűlés fogadja el hasonlóan a többi önkormányzathoz (MJV) ezt 



követeli meg a Jat. és a 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet, amelyeknek a szabályait 

követi a rendelettervezet 

Az előterjesztés a város polgárai részére értelmezhetetlen, a szabályozás tartalma nem derül ki. A 

jogalkotás közérthetőségi követelménye nem valósul meg. Az állami főépítész véleménye ad 

támpontot (túlzsúfoltság, közlekedési anomáliák veszélye, ott lakók életkörülményeinek 

megváltozása), ezekre a véleményekre az előterjesztés nem ad választ. A választókerület 

képviselőjének és az érintett terület lakóinak véleményét ki kell kérni - a terület mérete miatt 

legalább a társasházak bejáratában kihelyezett értesítéssel - tájékoztatást követő fórumon, és azt a 

döntéshozók elé tárni. Döntéshozatalra alkalmatlan előterjesztés.  

4. ELŐTERJESZTÉS a kiemelt sportszervezetek tájékoztatóiról és a 2020/21-es bajnoki idényre szóló 

támogatásokról (közzétéve:2020.06.10.16.16.) 

Az a közpénzből fizetett támogatási elv mely szerint az önkormányzat annyi forrást biztosít, amennyit 

a főtámogató, kiegészítésre szorul mivel nem ösztönzi az eredményességet az eddigi idények 

tapasztalatai alapján. Az egyes beszámolók, támogatást megalapozó számait egységesen külön 

táblázatban szükséges bemutatni, ahogy egy költségvetés készül, az előző évhez viszonyított és a 

több évre kiható tételekkel együtt. A szakmai szöveges értékelés így jobban a számokhoz igazodna. 

Ne csupán a röplabda sportágban legyen kitűzve eredményességi támogatás, hanem valamennyi 

sportszervezet nyújtsa be reális terveit és a támogatás egy részét csak ennek teljesítését követően 

kapja meg. Eredményességi motiváció nélküli támogatásnak csak tömegsport esetén van jelentősége, 

ahol a résztvevők száma a meghatározó, népegészségügyi szempontok alapján. A határozati javaslat 

1. pontja szerint a sportszervezetek részére nyújtott pénzbeli források biztosításának feltételeit a 

felek szerződésben rögzítik. Közpénz miatt a szerződéstervezeteket az átláthatóság érdekében 

javaslom az előterjesztés mellékleteként csatolni, bemutatva a célhoz kötött felhasználás érdekében 

kikötött garanciákat. Az Ávr. 76. § (1) bekezdés f) pontja alapján a támogatási szerződésben kell 

meghatározni a beszámolással – ideértve a beszámoló tartalmi elemeit is –, valamint az ellenőrzéssel 

kapcsolatos szabályokat, ami lehetőséget biztosít a támogató számára egy komplexebb 

dokumentálási, beszámolási és ellenőrzési rend kialakítására, továbbá a támogatási szerződés 

keretében szigorúbb feltételek rögzítésére. 

Módosító javaslat:  

HATÁROZATI JAVASLAT:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere - 

a Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve - a kiemelt sportszervezetek tájékoztatóiról és a 

2020/2021-es bajnoki idényre szóló támogatásokról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint 

határozott:  

Indokolás: 

Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

 

1) A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy 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: 2020. augusztus 31. 
 
Indokolás: 
 
Ez egy évadra szóló költségvetési támogatás, az igénylőnek tudnia kell, hogy mit kér. Döntést a 

Közgyűlés hoz, nem a sportszervezet vezetőjének döntésén múlik a támogatás formája. A 

támogatás mindenképp bruttó összeg a támogatásban részesülőt terheli a pénzfelhasználáskor 

adófizetési- és egyéb közterhek fizetési kötelezettsége. Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

 

2) A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy 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  
Határidő: 2020. augusztus 31.  
Indokolás: 

Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

 

3) A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy 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  
Határidő: 2020. augusztus 31. 2020. 06. 10.  
Indokolás: 

Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

 

4) A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy 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.  



Indokolás: 

Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

 

5) A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy 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  
Határidő: 2020. augusztus 31.  
Indokolás: 

Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

 

6) A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy 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.  
Indokolás: 

Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

 
7) A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy 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.  

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

Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

 



8) A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy 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  
Határidő: 2020. augusztus 31.  
Indokolás: 

Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

 
9) A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy 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  
Határidő: 2020. június 30.  
Indokolás: 

Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

 
10) A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy 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  
Határidő: 2020. augusztus 31.  
Indokolás: 

Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

 
11) A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a Kaposvári 

Labdarúgó Kft részére a Kaposvár, Pécsi u. 4. alatti Rákóczi Stadionban a Kft 2019/2020. évi TAO 

pályázata keretében megvalósításra kerülő pálya felújítás (pályacsövezés, öntözés és fűtés kiépítése) 

önerejéhez 58.492.050 Ft önkormányzati forrást biztosít, amennyiben a feladathoz szükséges TAO 

támogatás feltöltését a tulajdonosok és üzleti partnereik teljesítik.  

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



Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

 

12) A Közgyűlés 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. 
Indokolás: 

Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

 
10) A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy 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 támogatását utalására a tulajdonosok és üzleti partnereik 

támogatóik által vállalt végleges jellegű támogatások, tőkeemelés teljesítésétének ütemében 

követően, az e határozati pontban rögzített részletekben utalja kerülhet sor.  

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  

Péterné Szarka Klára sport referens  
Határidő: 2020. augusztus 31. 
 
Indokolás: 
A döntéshozatali célnak a pontosított megfogalmazás felel meg. Rögzíteni szükséges a 

döntéshozót. 

 

13) A Közgyűlés 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), továbbá állami és önkormányzati köztartozásmentes igazolást 

csatol a sportszervezet és az ügyvezetés részéről. A sportszervezet vezetője a nyilatkozatát köteles 

hitelt érdemlően, számviteli dokumentumokkal alátámasztani.  

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  

Péterné Szarka Klára sport referens  
Határidő: 2020. augusztus 31.  
 
Indokolás: 
 



A köztartozásmentesség fontos garancia, hogy az eredmény érdekében kerüljön felhasználásra a 

helyi adófizetők pénze és ne a támogatás céljától eltérő kötelezettség teljesítésére fordítsa az 

igénylő. Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

 
14) A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy elismerését és 

köszönetét fejezi ki a kiemelt sportszervezeteknek a 2019/2020-as bajnoki évadban nyújtott 

szereplésükért. Köszönetet mond a szponzoroknak, a kaposvári adófizetőknek, bérlet- és jegy 

vásárlóknak, az elért eredmények támogatóinak.  

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Péterné Szarka Klára sport referens  
Határidő: 2020. június 30. 
 
Indokolás: 
 
Ha a főszponzor által jutatott összegnek megfelelő összeget kapják a sportszervezetek a helyi 

adófizetők pénzéből, illő nekik is megköszönni. Rögzíteni szükséges a döntéshozót. 

Kiegészítő határozati javaslat: 
 
15) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy felkéri a Pénzügyi és 

Vagyongazdálkodási, valamint az Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy készítsenek döntéselőkészítő 

javaslatot a Közgyűlés részére a kiemelt sportszervezetek átvilágítását követően, azok fenntartható 

támogatására, az érintettek bevonásával. 

Felelős: Kárpáti Tímea és Pintér Rómeó elnökök 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  

Péterné Szarka Klára sport referens  
Határidő: 2020. szeptember 30. 
 
Indokolás: 
 
Az előterjesztés a támogatás lehetőségét és annak korlátait tartalmazza, amely változtatást jelez, 
erre a sportszervezeteknek fel kell készülni, nem várhat a következő előterjesztésig, évadot kell 
tervezni: 

„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.” 

Az önkormányzati forrásból utalt közpénzről szóló döntéshez fenti előterjesztői követelménynek 

megfelelően az alábbi információk szükségesek különösen: 

- kaposvári nézőszám mérkőzésenként és éves szinten, 

- köztartozásmentességről szóló igazolás (állami és önkormányzati) a támogatást igénylő 

szervezet és ügyvezetés részéről a kérelem benyújtásakor, 

-  az évadban játszott mérkőzések eredményeinek ismertetése kronológiai sorrendben, pl. 

eddig a labdarúgásban 23 vereség, 3 győzelem, 2 döntetlen mérkőzés) 

NB I, 2019–2020 (Nemzeti Sport közlése alapján: 

http://www.nemzetisport.hu/labdarugo_nb_i/az-nb-i-2019-2020-as-idenyenek-teljes-

menetrendje-es-eredmenyei-2708379) 
1. FORDULÓ Augusztus 4., vasárnap 

Mol Fehérvár FC–Kaposvári Rákóczi FC 4–2 

2. FORDULÓ Augusztus 10., szombat 

Kaposvár–Mezőkövesd 1–2 

3. FORDULÓ Augusztus 17., szombat 

Ferencváros–Kaposvár 1–0 

4. FORDULÓ Augusztus 24., szombat 

Kaposvár–ZTE FC 0–4 

5. FORDULÓ Augusztus 31., szombat 

Debreceni VSC–Kaposvár 0–1 

6. FORDULÓ Szeptember 14., szombat 

Puskás Akadémia–Kaposvár 2–0 

7. FORDULÓ Szeptember 28., szombat 

Kaposvár–Diósgyőri VTK 2–0 

8. FORDULÓ Október 5., szombat 

Paksi FC–Kaposvár 2–1 

9. FORDULÓ Október 19., szombat 

Kaposvár–Kisvárda 0–2 

10. FORDULÓ Október 26., szombat 

Bp. Honvéd–Kaposvár 2–0 

11. FORDULÓ November 2., szombat 

Kaposvár–Újpest FC 2–3 

12. FORDULÓ November 9., szombat 

Kaposvár–Mol Fehérvár 0–2 

13. FORDULÓ November 23., szombat 

Mezőkövesd–Kaposvár 2–0 

14. FORDULÓ December 1., vasárnap 

Kaposvár–Ferencváros 2–3 

15. FORDULÓ December 7., szombat 

Zalaegerszeg–Kaposvár 2–0 

16. FORDULÓ December 14., szombat 

Kaposvár–Debreceni VSC 4–1 

17. FORDULÓ 2020. január 25., szombat 

Kaposvár–Puskás Akadémia 1–1 

18. FORDULÓ Február 1., szombat 

Diósgyőri VTK–Kaposvár 2–0 

19. FORDULÓ Február 5., szerda 

Kaposvár–Paksi FC 0–3 

20. FORDULÓ Február 8., szombat 

Kisvárda–Kaposvár 5–3 

21. FORDULÓ Február 15., szombat 

Kaposvár–Bp. Honvéd 0–1 

22. FORDULÓ Február 22., szombat 

Kaposvár–Újpest FC 0–1 

23. FORDULÓ Február 29., szombat 

Mol Fehérvár FC–Kaposvár 3–0 

24. FORDULÓ Március 7., szombat 

Kaposvár–Mezőkövesd 0–4 

25. FORDULÓ Március 14., szombat 

FTC–Kaposvár 5–0 

A koronavírus-járvány miatt a Magyar Labdarúgó-szövetség 2020. március 16-án az NB I küzdelmeit felfüggesztette. 

Az MLSZ elnökségének május 4-i döntése értelmében a bajnokság május végén folytatódott. 

26. FORDULÓ Május 29., péntek 

http://www.nemzetisport.hu/labdarugo_nb_i/az-nb-i-2019-2020-as-idenyenek-teljes-menetrendje-es-eredmenyei-2708379
http://www.nemzetisport.hu/labdarugo_nb_i/az-nb-i-2019-2020-as-idenyenek-teljes-menetrendje-es-eredmenyei-2708379


Kaposvár–ZTE FC 0–6 

27. FORDULÓ Június 5., péntek 

Debrecen–Kaposvár 1–1 

28. FORDULÓ Június 9., kedd 

Puskás Akadémia–Kaposvár 2–1 

 

 

- közpénzen kívüli támogatások iránt megkeresett szervezetek felsorolása és az egyes 

szervezetektől befolyt összegek (ebből látható az adott szervezet egyáltalán foglalkozik-e a 

forrásszerzéssel vagy várja a közpénzt)  

o Schwajda György író, rendező, igazgató, első mondata kaposvári közös sétánkon: 

„Megáll az eszem, itt úgy megy a jegyeladás, ha valaki bemegy a jegyirodába, vehet 

jegyet. Hol vagyunk már ettől.” 

- személyi kifizetések részletes bemutatása ügyvezetés, játékosok, edzők stb., mivel ez a 

legnagyobb kiadási tétel, ennek arányban kell állnia nemcsak a teljesítménnyel, de a helyi 

bérekkel is. Különösen igaz ez a járványhelyzet miatt a közelmúltban állásukat elvesztő 

korábban adó- és járulékfizetőknek nyújtott állami, önkormányzati anyagi támogatással való 

összehasonlításban. 

o dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere elmondta a véleményét a helyi 

focistákról a Szemléleknek adott interjújában: „Meggyőződésem, hogy sok ember 

kiteszi a szívét-lelkét a munkahelyén azért, hogy Győr hírnevét gyarapítsa, naponta 

bemennek a gyárakba, hogy megtermeljék azokat az értékeket, amelyeket nem 

csupán a várost, hanem az egész országot gazdagítják. Győrben rengeteg 

értékteremtő ember dolgozik: pedagógusok, művészek, esztergályosok, orvosok, 

sportolók is, és még hosszan sorolhatnám a szakmákat. Ehhez viszonyítva az ETO 

felnőtt focisták tevékenységére konkrétan a tingli-tangli kifejezést tudnám 

alkalmazni.” 

- az önkormányzati költségvetés alakulása az előző évihez képest, a járványhelyzet és az ezzel 

összefüggő állami forráselvonás (2020.04.30. Közgyűlési előterjesztés részletesen 

bemutatta), szintén fontos szempont. Itt nem csupán százalékos, szolidaritás alapú, 

valamennyi szektorra kiható, hanem prioritás szerinti sorrendiség is meghatározó kell legyen. 

A járvány elleni védekezés, állásvesztők támogatása, helyi gazdaság támogatása szerepel 

válság idején az első helyen.    

Előterjesztői javaslatok összehasonlítása az előző évad támogatással: 

Kosárlabda: 

A 2019/20-as szezonban 53.213.000 Ft, majd 2019. év végén egyedi döntéssel további 20.320.000 Ft 

támogatást hagyott jóvá a testület. A tavalyi évad egy jelentős támogatást adó szponzora kiesett, 

ezért kérik az Önkormányzat nagyobb mértékű támogatását.  

Az előterjesztői javaslat: 2020/21-es évadban a Kaposvári Kosárlabda Klub részére 73.533.000 Ft. 

Ez pontosan annyi, mint amennyit a Közgyűlés a 2019/20-as szezonra összesen adott az 

előterjesztés szerint. 

 

A Klub vállalása volt a szezonra az előterjesztő szerint: 



„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. 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.”  

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 szerződtetése több évre. Pénzügyi stratégiájukat úgy szeretnék 

felépíteni, hogy 5 légiós alkalmazására legyen lehetőségük.” 

Ez a javaslat jelen formájában nem tartalmazza sem a járványhelyzet miatti önkormányzati 

bevételkiesést, sem járvány elleni védekezés, állásvesztők támogatása, helyi gazdaság támogatása 

által megváltozott súlypontváltozást, de az eddigi szezon sikertelenségét sem. Nem véletlen a 

szponzor kiesése, amire hivatkozik az előterjesztő. A megváltozott gazdasági, társadalmi helyzethez 

igazodó támogatás mellett szükséges a támogatás legalább 1/3-át eredményességi támogatásként 

meghatározni. Jelen gazdasági helyzetben a szponzorok által finanszírozott külsőségek (autóflotta) 

különösen megnehezítik, hogy más területek rovásra – intézményi tartalékok, a dolgozók egyszeri 

többletmunkát elismerő juttatásának elvonása -, vállalt eredmények nélkül az eddigi támogatással 

megegyező összeg legyen biztosítva. Az éjszakás nővért hazafelé a busz mellett elsuhanó szponzor 

autó látványa nem teszi boldogabbá. Nem érzi, hogy ugyanannyi terhet vállalnak és ugyanannyi 

javadalmazásban részesülnek, és a buszon nem egyedül utazik. Egy fiatal sportolónak, egy kis 

városban amúgy sincs szüksége autóra, felesleges luxus, a buszon ott vannak a rajongói, akikkel 

találkozhatna, ha már ők fizetik. Nem csupán a kosarasok kaptak ilyen szponzorációt. 

A változatlan mértékű előterjesztésben írt 73.533.000 Ft helyi adófizetők pénzéből nyújtandó 

eredménytűzés nélküli támogatás biztosítása még a szurkolók között is kiveri a biztosítékot, rossz 

meccsek miatt az Ő egészségük – hangszálgyulladás, keringési rendelleneség - van veszélyben. 

http://www.delfinek.hu/eredmenyek?cs=Kupameccsek 

2020.03.28 Alapszakasz 26. 
Kaposvári KK 0-0 elmaradt Egis Körmend 
2020.03.25 Alapszakasz 25. 
Jászberényi KSE 0-0 elmaradt Kaposvári KK 
2020.03.22 Alapszakasz 24. 
Kaposvári KK 0-0 elmaradt Alba Fehérvár 
2020.03.18 Alapszakasz 23. 
KTE-Duna Aszfalt 0-0 elmaradt Kaposvári KK 
2020.03.11 Alapszakasz 21. 
Kaposvári KK 73-86 Pécsi VSK-VEOLIA 
2020.03.07 Alapszakasz 20. 
Atomerőmű SE 91-65 Kaposvári KK 
2020.02.29 Alapszakasz 22. 
Naturtex-SZTE-Szedeák  84-82 Kaposvári KK 
2020.02.07 Alapszakasz 19. 
Kaposvári KK 80-89 Szolnoki Olajbányász KK 
2020.02.01 Alapszakasz 18. 
Soproni KC 101-96 Kaposvári KK 
2020.01.25 Alapszakasz 17. 
Kaposvári KK 91-83 OSE Lions 
2020.01.18 Alapszakasz 16. 
Kaposvári KK 78-98 Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 
2020.01.11 Alapszakasz 15. 
Zalakerámia ZTE KK 102-113 Kaposvári KK 

http://www.delfinek.hu/eredmenyek?cs=Kupameccsek


2020.01.03 Alapszakasz 14. 
Kaposvári KK 92-94 DEAC 
2019.12.29 Alapszakasz 13. 
Egis Körmend 91-71 Kaposvári KK 
2019.12.20 Alapszakasz 11. 
Alba Fehérvár 99-88 Kaposvári KK 
2019.12.14 Alapszakasz 10. 
Kaposvári KK 87-62 KTE-Duna Aszfalt 
2019.12.08 Alapszakasz 12. 
Kaposvári KK 68-69 Jászberényi KSE 
2019.11.24 Alapszakasz 9. 
Kaposvári KK 82-69 Naturtex-SZTE-Szedeák 
2019.11.16 Alapszakasz 8. 
Pécsi VSK-VEOLIA 82-99 Kaposvári KK 
2019.11.10 Alapszakasz 7. 
Kaposvári KK 58-85 Atomerőmű SE 
2019.11.02 Alapszakasz 6. 
Szolnoki Olajbányász KK 75-69 Kaposvári KK 
2019.10.27 Alapszakasz 5. 
Kaposvári KK 87-59 Soproni KC 
2019.10.19 Alapszakasz 4. 
OSE Lions 78-85 Kaposvári KK 
2019.10.12 Alapszakasz 3. 
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 81-74 Kaposvári KK 
2019.10.05 Alapszakasz 2. 
Kaposvári KK 76-82 Zalakerámia ZTE KK 
2019.09.28 Alapszakasz 1. 
DEAC 81-79 Kaposvári KK 
2019.09.21 Felkészülési mérkőzés 7. 
Kaposvári KK 80-71 KTE-Duna Aszfalt 
2019.09.18 Felkészülési mérkőzés 6. 
Kaposvári KK 92-103 Atomerőmű SE 
2019.09.15 Felkészülési mérkőzés 5. 
BC Brno 74-67 Kaposvári KK 
2019.09.14 Felkészülési mérkőzés 4. 
KTE-Duna Aszfalt 70-69 Kaposvári KK 
2019.09.07 Felkészülési mérkőzés 3. 
Kaposvári KK 74-72 Atomerőmű SE 
2019.09.06 Felkészülési mérkőzés 2. 
Kaposvári KK 83-77 Naturtex-SZTE-Szedeák 
2019.09.03 Felkészülési mérkőzés 1. 
Pécsi VSK-VEOLIA 86–73 Kaposvári KK 

 

Röplabda: 

Férfi 

A 2019/20-as évad 55.000.000 Ft-ot biztosított az Önkormányzat.  

Előterjesztői javaslat: 2020/2021-es évadra 45.000.000 Ft összegű működési támogatást, valamint 

5.000.000 Ft eredményességi támogatást - az extraligában vagy a Magyar Kupában a döntőbe jutás 

elérését - biztosítson az Önkormányzat.  

Női 

A 2019/20-as évad 23.240.000.-Ft-ot biztosított az Önkormányzat.  

A Club az eredményességi feltétel elérését követően, a járványhelyzet miatt az 

eredményességi támogatásának közel 1/3-át nem vette fel. 

Előterjesztői javaslat: 2020/2021-es bajnoki évadra 25.000.000 Ft összegű működési támogatást, 

valamint 5.000.000 Ft eredményességi támogatást - az extraliga legjobb négy csapat közé kerülését - 

biztosítson az Önkormányzat. A Club a kért működési támogatást a fő támogatók hasonló arányú 

támogatásának igazolása függvényében kaphatja meg. 



Utánpótlás 

A 2019/20-as évad 16.500.000 Ft-ot biztosított az Önkormányzat.  

Előterjesztői javaslat: 2020/2021-es évadra 15.000.000 Ft összegű működési támogatást biztosítson 

az Önkormányzat.  

Vízilabda: 

A 2019/20-as évad 40.000.000 Ft-ot biztosított az Önkormányzat.  

Előterjesztői javaslat: 2020/2021-es évadra 41.400.000 Ft összegű működési támogatást biztosítson 

az Önkormányzat.  

Utánpótlás 

A 2019/20-as évad 6.000.000 Ft-ot biztosított az Önkormányzat.  

Előterjesztői javaslat: 2020/2021-es évadra 5.000.000 Ft összegű működési támogatást biztosítson az 

Önkormányzat.  

Labdarúgás 

A 2019/20-as évad 120.000.000 Ft-ot (NBI) biztosított az Önkormányzat.  

Előterjesztői javaslat: 2020/2021-es évadra 63.500.000 Ft (NBII) összegű működési támogatást 

biztosítson az Önkormányzat. Az önkormányzati tulajdonú labdarúgó pálya felújításához a szükséges 

TAO forrás megléte esetén biztosítson 58.492.050 Ft önerőt. Összesen: 121.992.050 Ft 

Az előterjesztő szerint: „a sportszervezetek részére javasolt 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.” 

A járványhelyzet első hulláma alapján az áprilisi Közgyűlésen jelzett bevételkiesés és a 2021. évi 

központi költségvetésben fenntartott gépjárműadó-elvonás és szolidaritási hozzájárulás mértékének 

változása, továbbá a gazdasági, társadalmi környezet átalakulása nem látszik az előterjesztés 

számain. A 2020. évi Sport Keret felosztására beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló, valamint a 

városi alapfokú bajnokságokat rendező sportszervezetek támogatásáról szóló előterjesztések az 

előző évi támogatáshoz és a 2020. évi igényekhez képest jelentős csökkenés látható, a javasolt 

támogatások összegénél. Ez a mértékű csökkenés a kiemelt sportszervezeteknél nem érvényesül. 

 

A napirendi pontokhoz nem kapcsolódó, de több zárt előterjesztésben hivatkozottak 

miatt javaslom: 

1/. Az önkormányzati bérlakások esetén az állattartás szabályozása indokolt. A 

lakónyilvántartáshoz kapcsolódóan állattartási nyilvántartás vezetése, továbbá új 

állattartás bérbeadói engedélyhez kötése indokolt a szociális bérlakásokban. Egyes 

esetekben több eb tartása miatt el kellett járnia a hivatalnak. Legfeljebb 5 évre történik a 

kijelölés, ha az új bérlő nem tart állatot, a korábbi ingatlanhasználat többletköltséget okozhat, 

amely nem terhelhető az új bérlőre. 



A szociális bérlakásokhoz tartozó parkolóhelyek korlátozott száma miatt új 

bérbeadásoknál a bérlő gépkocsi elhelyezésére is ki kell térni.  

Gépjármű üzemben tartási költsége is lényeges a rászorultság elbírálásakor - különösen, ha 

a jogszabályi határt meghaladó igénylőről van szó - nem csupán a kérelem benyújtásakor 

bejelentett becsült forgalmi érték. A lakhatás albérletben megoldható, gépjármű eladás és 

üzemben tartási költség megtakarításával, akkor inkább az albérleti támogatási rendszer az 

alkalmasabb a segítségre, és nem szociális bérlakás költséges fenntartása. 

 

2/ Kérdésként merül fel, hogy a helyi támogatásról jogszerűen lehet-e döntést hozni zárt 

ülésen? (különleges jogrend alatt hozott döntés nyilvánosságának kérdése, a döntéstervezet 

nyilvánosságára vonatkozik) 

Az adatvédelmi előírásoknak megfelelés nem kezelhető zárt ülés tartásával. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület ülése nyilvános.  Ugyanezen szakasz 

(2) szerint a képviselő-testület zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, 

méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint 

vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén. Zárt ülést tart az érintett kérésére 

választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi 

eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. Továbbá zárt 

ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat 

feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. (Mötv. 60. §) 

Kaposvár, 2020.06.15. Nadrai Norbert József s.k. 


