
2015.10.27. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\BIZOTTSAGI 
JEGYZOKONYVEK\20151027_isb.doc Kovács Kristóf 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Ifjúsági és Sport Bizottsága 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 
2015. október 27. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Siposs Géza termében tartott 
üléséről. 
 
Jelen voltak a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként szereplő jelenléti ív szerint, mely 
tartalmazza a megjelent bizottsági tagok nevét, megjelenésük tényét. 
 
Dr. Pintér Rómeó tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági tagokat, valamint a 
Hivatal dolgozóit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 9 fő jelen van, így a bizottság 
határozatképes. 
 
Dr. Pintér Rómeó tanácsnok megkérte Kun Zoltánt, a Somogyi Hírlap meghívott 
munkatársát, hogy számoljon be az elmúlt időszak kaposvári vonatkozású sporteseményeiről. 
 
Dr. Pintér Rómeó tanácsnok kérte a bizottságot, hogy a jegyzőkönyv 2. számú 
mellékleteként szereplő meghívó napirendjét fogadják el. 
 
 
40/2015. (X.27.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága az ülés napirendi 
pontjait elfogadta. 

 
Szavazati arány: 9 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Napirend: 
 
Közgyűlési napirend: 
 

1. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának díjai, a 
temetkezési díjak, valamint az egyes önkormányzati intézményekben 
alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak változatlanul történő 
fenntartásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

2. Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról szóló 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
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Átruházott hatáskörű ügyek: 

 
3. Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelmekről 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 

 
4. Tájékoztató a társasági adó igénybevételével kapcsolatos kaposvári  

sportpályázatokról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 

 
5. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. évi munkatervéhez 

(szóbeli) 
Előterjesztő: dr. Pintér Rómeó tanácsnok 
Közreműködik: Kovács Kristóf titkár 
 

6. Javaslat a közgyűlés által adományozható kitüntetésekről (szóbeli) (Zárt) 
Előterjesztő: dr. Pintér Rómeó tanácsnok 
Közreműködik: Kovács Kristóf titkár 

 
Napirendek tárgyalása 
 

1. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának díjai, a 
temetkezési díjak, valamint az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott 
belépődíjak, jegy- és bérletárak változatlanul történő fenntartásáról 
 (Az előterjesztést közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
41/2015. (X.27.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és  Sport Bizottsága megtárgyalta a 
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás, a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának díjai, a temetkezési díjak, valamint az egyes 
önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak 
változatlanul történő fenntartásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány:  9 igen 
                                                                0 tartózkodás 

0 nem 
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2. Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról szóló 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 (Az előterjesztést közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Olsovszky Árpád,  a bizottság külső szakértője elmondta, hogy rendkívül fontosnak tartja az 
ösztöndíj lehetséges kedvezményezettjei körének kiterjesztését a PhD, illetve DLA hallgatókra, 
hiszen az a fiatalok a városhoz való kötődésének erősítésében is komoly szerepet játszhat. 
 
42/2015. (X.27.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a 
„Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló 
51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a 
rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
  
Szavazati arány:  9 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 

3. Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelmekről 
 (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 

 
Dér Tamás alpolgármester hozzátette, hogy a mostantól az önkormányzat támogatásával 
megvalósuló hasonló beruházásoknál egy, az anyagi hozzájárulást jelző tábla elhelyezése lesz a 
gyakorlat. 
 
43/2015. (X.27.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a 
rendkívüli sportcélú támogatási kérelmekről szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat 
hozta: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága a Kaposvári 
Extrémsport Egyesület részére a 2015.08.08-i országos extrémsport verseny lebonyolításához 
a mentőautó költségéhez nem biztosít támogatást. 
 
Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Szerb György sport referens 
Határidő:  2015. október 30. (Közlésre) 
 
2). Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága Pálfy Alíz 
spanyolországi Életmentő Úszó Európa Bajnokságon való részvételéhez nem biztosít 
támogatást.  
 
Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Szerb György sport referens 
Határidő:  2015. október 30. (Közlésre) 
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3). Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága a Meteor 
Természetbarát Turisztikai Egyesület részére a simonfai kilátót helyreállításának költségeihez  
50.000 Ft támogatást biztosít a sportkeret tartaléka terhére. Az Ifjúsági és Sport Bizottság kéri 
a Meteor Természetbarát Turisztikai Egyesületet, hogy Kaposvár Város nevét, mint támogatót 
a helyszínen elhelyezett táblán tüntesse fel. 
 
Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Szerb György sport referens 
Határidő:  2015. november 30. 

 
Szavazati arány:  9 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 

4. Tájékoztató a társasági adó igénybevételével kapcsolatos kaposvári 
sportpályázatokról 
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.) 

 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző hozzátette, hogy a polgármesteri hivatal körlevelet  
küldött az önkormányzattal 1.000.000 forintos díj feletti megbízási szerződéses viszonyban 
álló vállalkozásoknak, amelyben arra kérik őket, hogy valamely kaposvári sportszervezet 
számára ajánlják fel társasági adójuk egy részét. A levelet a címzettek javarészt kétkedve 
fogadták, azonban a Főjegyző Úr arra kérte a bizottság tagjait, hogy segítsék a felajánlás  
lehetőségének népszerűsítését, és ők maguk is igyekezzenek eloszlatni a vállalkozások – 
amúgy teljesen alaptalan – félelmeit.  
 

44/2015. (X.27.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a 
társasági adó igénybevételével kapcsolatos kaposvári sportpályázatokról szóló 
tájékoztatót és elfogadta azt.  
 
Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Szerb György sport referens 
Határidő:  azonnal 
 
 

5. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. évi munkatervéhez 
(szóbeli) 

 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
45/2015. (X.27.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága a Közgyűlés 2016. 
évi munkatervéhez nem kíván kiegészítő javaslattal élni. 
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Szavazati arány: 9 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

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

 
 
Kaposvár, 2015. október 27. 
 
 
 
 
     Dr. Pintér Rómeó   Csutor Ferenc 

       tanácsnok        tanácsnok 
           jegyzőkönyv-hitelesítő 


