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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. szeptember 13. 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 8 fő jelen van, így a bizottság 

határozatképes. 

 

Dr. Pintér Rómeó tanácsnok felkérte Kun Zoltánt, hogy 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. 

 
25/2016. (IX.13.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága az ülés napirendi 

pontjait elfogadta. 

 

Szavazati arány:     8 igen 

                                                                    0 tartózkodás 

                                                                   0 nem 

 

Napirend: 
 
Közgyűlési napirend: 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 

 

Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

2. Beszámoló a kaposvári szinkronúszás helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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3. Beszámoló a Pro Iuventate Alapítvány 2015. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

4. Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatásokról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és 
a költségvetési rendelet módosításáról 
(Az előterjesztést közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
26/2016. (IX.13.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 

javasolja.   

 

Szavazati arány:     7 igen 

                                                                    1 tartózkodás 

                                                                    0 nem 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet a 

Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   

 

Szavazati arány:     7 igen 

                                                                    1 tartózkodás 

                                                                    0 nem 

 

2. Beszámoló a kaposvári szinkronúszás helyzetéről 
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 

 

Kárpáti Anikó, a Kapos Dynamic Sport és Szabadidő Egyesület elnöke szóbeli kiegészítésében 

hozzátette, hogy az írásos beszámoló leadása óta érkezett a hír, hogy az országos szövetség 

Kaposváron kívánja megrendezni a 2017. évi országos bajnokságot. Elmondta továbbá, hogy 

egyesületük jövőre ünnepli 10 éves fennállását, amelyet szeretnének méltóképpen megünnepelni. 

 

Csutor Ferenc tanácsnok arról érdeklődött, hogy mit vár el az egyesület az Ifjúsági és Sport 

Bizottságtól az országos bajnokság szervezése kapcsán? 
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Kárpáti Anikó válaszában elmondta, hogy a kétnapos rendezvényt a Virágfürdő 25 vagy 50 

méteres medencéjében kívánják lebonyolítani, így ehhez biztosan szükségük lesz a bizottság 

támogatására. A már alakulóban lévő költségvetést szintén egyeztetni szeretnék az Ifjúsági és 

Sport Bizottsággal. 

 

27/2016. (IX.13.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta a 

kaposvári szinkronúszás helyzetéről szóló beszámolót és elfogadta azt.  

 

Felelős:  Dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Szerb György sport referens 

Határidő:  2016. szeptember 30. 

 

Szavazati arány:     8 igen 

                                                                    0 tartózkodás 

                                                                    0 nem 

 

3. Beszámoló a Pro Iuventate Alapítvány 2015. évi tevékenységéről 
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.) 

 

A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

28/2016. (IX.13.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta a Pro 

Iuventate Alapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót és elfogadta azt.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szerb György sport referens 

Határidő:  2016. szeptember 30. 

 

Szavazati arány:     8 igen 

                                                                    0 tartózkodás 

                                                                    0 nem 

 

 

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

 

A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

29/2016. (IX.13.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a 

rendkívüli sportcélú támogatásokról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 

 

1) Az Ifjúsági és Sport Bizottság a sportkeret tartaléka keret terhére 62.000,-Ft 

támogatást biztosít a Crystal SC részére a 2016. június 29. – július 3. között 

Szlovákiában megrendezett Látványtánc EB-re történő utazás költségeihez.  
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Felelős:  Dr. Csillag Gábor főjegyző 

Közreműködik: Szerb György sport referens 

Határidő:  2016. október 30. (közlésre) 

 

2) Az Ifjúsági és Sport Bizottság módosítja a 9/2016.(II.16.) határozatát akként, hogy a 

Kaposvári Atlétikai Club részére Csönge Helén maratonfutó felkészüléséhez és 

versenyeztetéséhez 80.000,-Ft támogatást biztosít a 2016. április 1. - június 30. közti 

időszakra.  
 

 

Felelős:  Dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Molnár György igazgató 

Szerb György sport referens 

Határidő:  2016. október 30. 

 

Szavazati arány:     8 igen 

                                                                    0 tartózkodás 

                                                                   0 nem 

 

 

Dér Tamás alpolgármester az ülés végén mindenkinek köszönetet mondott a nyáron átadott 

judocsarnok avatásán való részvételéért, emellett beszámolt arról, hogy az alapos 

egyeztetéseket követően nemsokára megkezdődnek a Modern Városok program keretében 

zajló sportberuházások, elindul a Rákóczi-stadion korszerűsítése, illetve megkezdik a régi 

körcsarnok felújítását. Elmondta továbbá, hogy a jövő héten elkészül a 25 méteres medence 

befedése, illetve tovább folytatódnak a kiemelt sportszervezetekkel kötendő támogatási 

szerződések ünnepélyes keretek között történő aláírásai. 

 

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

 

 

Kaposvár, 2016. szeptember 13. 
 
 
 
     Dr. Pintér Rómeó   Csutor Ferenc 

       tanácsnok        tanácsnok 

           jegyzőkönyv-hitelesítő 


