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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Ifjúsági és Sport Bizottsága 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 

2016. február 16. 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 felkérte Kun Zoltánt, hogy Orosz Ferenc képviseletében tartsa 

meg beszámolóját az utolsó sportbizottsági ülés óta eltelt időszak Kaposvár várost érintő 

sporteseményeiről és sporteredményeiről. 

 
Dr. Pintér Rómeó tanácsnok kérte a bizottságot, hogy a jegyzőkönyv 2. számú 

mellékleteként szereplő meghívó napirendjét fogadja el. 

 
4/2016. (II.16.) 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 az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 

3. Előterjesztés a Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Fesztivál 2016. évi, illetve a 
2017-2021. közti kaposvári megrendezéséről 
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Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

4. Előterjesztés a 2016. évi Sport Keret felosztására kiírásra kerülő pályázatokról 
és az elbírálás szempontjairól 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

5. Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelemről 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
 (Az előterjesztést közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
5/2016. (II.16.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta az 
önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést, és a 

rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 

 

Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  9 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 

Szavazati arány a határozati javaslatra:  9 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
 (Az előterjesztést közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

Dér Tamás alpolgármester összefoglalójában kiemelte a költségvetés az Ifjúsági és Sport 

Bizottság tevékenységi körével kapcsolatos fejlesztéseket, eseményeket. 

 

Giber Vilmos tanácsnok kifogásolta, hogy az ökölvívó-Európa-bajnokság résztvevői számára a 

Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban is biztosítanak szálláshelyet, hiszen az intézmény 

vezetőjeként tapasztalta, hogy ebben az időszakban az ott lakó nem kaposvári diákok nyugalma 

kiemelten fontos az érettségire való felkészülés miatt. 

Dér Tamás alpolgármester válaszában elmondta, hogy az előkészítő folyamatok során 

egyeztetett a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság munkatársaival, akik biztosították róla, 

hogy a kollégiumban elszállásolt sportolók csak a felső szinteket használják, így egyáltalán nem 
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zavarják majd a többi szinten lakó diák érettségi felkészülését. Az alpolgármester emellett 

kiemelte, hogy a sportág jellegébő l adódóan a teljes fegyelem jellemző a szálláshelyeken, illetve 

este 22 óra után külön őrzéssel biztosítják majd a nyugalmat. 

Dr. Pintér Rómeó tanácsnok megjegyezte, hogy a szervezőknek és a kollégiumi vezetésnek 

egyaránt meg lehet érteni az álláspontját, azonban az adott kérdés eldöntése nem tartozik a 

bizottság hatáskörébe. A tanácsnok ezután megkérdezte a bizottságot, hogy van-e ellenvetés az 

iránt, hogy a határozati javaslat két pontjáról egyben szavazzanak. 

Giber Vilmos tanácsnok kérte, hogy külön szavazzanak a határozati javaslat két pontjáról. 
 

6/2016. (II.16.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta az 
önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést, és a 

rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 

 

Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  9 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 

Szavazati arány a határozati javaslat 1. pontjára: 9 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 
 
Szavazati arány a határozati javaslat 2. pontjára: 6 igen 

3 tartózkodás 

0 nem 
 

3. Előterjesztés a Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Fesztivál 2016. évi, illetve a 2017-
2021. közti kaposvári megrendezéséről 
 (Az előterjesztést közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

7/2016. (II.16.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a 
Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Fesztivál 2016. évi, illetve a 2017-2021. közti kaposvári  
megrendezéséről szóló előterjesztést, és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Közgyűlésnek. 

 

Szavazati arány:     9 igen 

0 tartózkodás 

         0 nem 
 

4. Előterjesztés a 2016. évi Sport Keret felosztására kiírásra kerülő pályázatokról és 
az elbírálás szempontjairól 
 (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
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8/2015. (II.16.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta a 
2016. évi Sport Keret felosztására kiírásra kerülő  pályázatokról és az elbírálás szempontjairól 

szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy azt az alábbiak szerint fogadja el: 

 

a/ A sportági kategóriák az alábbiak: 

I.     kategória: kaposvári és olimpiai sikersportágak, 
II.     kategória: olimpiai sportágak,  

III.     kategória: nem olimpiai, de kaposvári sikersportágak, 

IV.      kategória: egyéb sportágak. 

 

I. kategória: atlétika, birkózás, kajak-kenu, úszás, röplabda, kosárlabda, labdarúgás , 
triatlon, vízilabda, lovassport, cselgáncs, 

II. kategória: asztalitenisz, ritmikus sportgimnasztika, tenisz, íjászat, sí, snowboard 

kerékpár, tollaslabda, sportlövészet, kézilabda, jégkorong, szinkronúszás, 

III. kategória: búvárúszás, teke,   

IV.  kategória: aerobic, fitness, erőemelés, lábtenisz, látványtánc, sakk, testépítés, 
tájékozódási futás, karate, wakeboard.  

 

b/ A keret százalékos felosztása: 

 

- Eredményességi és utánpótlás támogatásra, valamint a kiemelt rendezvényekre      70,0 % 
(7.000.000 Ft) 

- Szabadidősport tevékenység támogatására                          9,0 % 

(900.000 Ft) 

-     Fogyatékkal élők sportjára                 1,0% 

      (100.000 Ft) 
- Tartalék alap:  

      - rendkívüli támogatásokra, egyéb feladatok ellátására összesen             20 % 

        (2.000.000 Ft) 

   

c/ A pályázatok elbírálásának szempontjai:  
 

1/ Az élsport- versenysport tevékenységet folytató sportegyesületek eredményességi és  

utánpótlás-nevelési támogatási pályázat (2. sz. melléklet) elbírálási szempontjai: 

- Az adott sportág helye a sportági kategóriák között.  

- Az egyesület sportolói által elért eredmények (pontérték táblázat szerint). 
- Az egyesületben foglalkoztatott edzők szakirányú végzettsége (1. sz. melléklet  

pályázati adatlap sportszervezetek részére – 2016 13. pont). 

- Az adott évben versenyeztetett sportolók száma korcsoportok szerint, az egyéni 

sportágaknál a nem Kaposváron lakó és edző sportolók szerepe az egyesületben. 

- Az egyesülési törvényben és a sporttörvényben foglaltaknak megfelelő működés. 
- Kaposvár Megyei Jogú Város országos és nemzetközi jó hírnevének öregbítése, a 

város szempontjából hagyományosan eredményes múlt. 

- Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény térítésmentes vagy kedvezményes 

igénybevételének mértéke. 

- Az egyesületben igazolt, tagdíjfizető tagok száma, a tagdíjbevételek megjelenése 
az egyesületi bevételek sorában, az egyéb pályázati források aránya a bevételek 

között. 
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- A látvány csapatsportok (labdarúgás, kosárlabda, jégkorong, kézilabda, vízilabda) 

e pályázat keretében nem kapnak támogatást.  
 

2/ A kiemelkedő versenysportesemények támogatására, a szabadidősport tevékenység 

támogatására, valamint a fogyatékkal élők sportjának támogatására kiírt pályázatok 

elbírálási szempontjait a 3-5. sz. alatt mellékelt pályázati kiírások tartalmazzák.  

 
d/ Kaposvár Megyei Jogú Város Ifjúsági és Sportbizottsága az 1. sz. melléklet szerinti 

„Adatlap sportszervezetek részére-2016.”, valamint 2-5. sz. melléklet szerinti pályázati 

kiírások tartalmát elfogadja és felhatalmazza dr. Pintér Rómeó tanácsnokot azok aláírására. 

 

Felelős:  dr. Pintér Rómeó tanácsnok 
Közreműködik:  Szerb György sport referens 

Molnár György igazgató 

Határidő:  2016. március 4. és december 31. között.  

 

Szavazati arány: 9 igen 
0 tartózkodás 

     0 nem 

 

5. Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelemről 
 (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.) 
 

Dr. Pintér Rómeó tanácsnok felhívta a bizottság figyelmét arra, hogy a Team Kaposvár 

sportolójának versenyszereplése az időjárás függvényében tolódhat, és kérte, hogy a bizottság 

határozatának első pontjában emiatt ne jelölje meg a verseny konkrét időpontját. 

 
Dr. Pintér Rómeó tanácsnok jelezte, hogy időközben beérkezett egy másik rendkívüli sportcélú 

támogatási kérelem is, melynek kapcsán egyeztetett az előterjesztővel, és javasolta, hogy a 

bizottság a határozatot az alábbi második ponttal egészítse ki: „Kaposvár Megyei Jogú Város  

Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a rendkívüli sportcélú támogatási 

kérelemről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a Kaposvári Atlétika Club részére Csönge 
Helén maratonfutó 2015. áprilisi olimpiai kvalifikációs versenyéhez 80.000 forint támogatást 

biztosít a sport tartaléka terhére”. 

 

Dér Tamás alpolgármester hozzátette, hogy a maratoni futás olimpiai szintjének változása 

kedvező alkalmat kínál Csönge Helén számára, hogy április vagy május hónapban megszerezze 
az olimpiai részvételre jogosító kvótát, emiatt kéri a bizottságot, hogy támogassa a sportoló 

kérelmét. 

 

9/2015. (II.16.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a 
rendkívüli sportcélú támogatási kérelemről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 

Team Kaposvár Sportklub részére, Kiss Benedek felnőtt válogatott snowboard versenyző, 

2016. február 10-17. közötti nemzetközi edzőtáborba és a Snowboard Európa Kupára történő 

utazásához, versenyen való részvételéhez összesen 120.000 Ft támogatást biztosít a sportkeret 

tartaléka terhére. 
Az Ifjúsági és Sport Bizottság kéri az Egyesületet, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város nevét, 

mint támogatót a sportoló ruházatán tüntesse fel. 
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Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Molnár György igazgató 
Szerb György sport referens 

Határidő:  2016. február 25. 

 

Szavazati arány: 9 igen 

0 tartózkodás 
     0 nem 

 

2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a 

rendkívüli sportcélú támogatási kérelemről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 

Kaposvári Atlétika Club részére Csönge Helén maratonfutó 2015. áprilisi olimpiai 
kvalifikációs versenyéhez 80.000 forint támogatást biztosít a sport tartaléka terhére. 

 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Molnár György igazgató 

Szerb György sport referens 
Határidő:  2016. február 25. 

 

Szavazati arány: 9 igen 

0 tartózkodás 

     0 nem 
 

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

 
Kaposvár, 2016. február 16. 
 
 
 
     Dr. Pintér Rómeó   Csutor Ferenc 

       tanácsnok        tanácsnok 

           jegyzőkönyv-hitelesítő 


