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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. november 2. 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 7 fő jelen van, így a bizottság 

határozatképes. 

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

mellékleteként szereplő meghívó napirendjét fogadja el. 

 
30/2016. (XI.2.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága az ülés napirendi 

pontjait elfogadta. 

 

Szavazati arány:     7 igen 

                                                                    0 tartózkodás 

                                                                   0 nem 

Napirend: 
 

Közgyűlési napirend: 

 

1. Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról szóló - többször módosított - 51/2007. (XI. 14.) számú 
önkormányzati rendelet a „Tehetséges fiatalok Kaposvár jövőjéért” 
polgármesteri díj bevezetéséhez szükséges módosításáról 

 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 

2. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet a „Tehetséges fiatalok Kaposvár 
jövőjéért” polgármesteri díj bevezetéséhez szükséges módosításáról 
 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
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3. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 
jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról 

 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Molnár György igazgató 

 

Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

4. Tájékoztató a társasági adó igénybevételével kapcsolatos kaposvári 
sportpályázatok alakulásáról 

 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 
5. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. 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 „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról szóló - többször módosított - 51/2007. (XI. 14.) számú 
önkormányzati rendelet a „Tehetséges fiatalok Kaposvár jövőjéért” 
polgármesteri díj bevezetéséhez szükséges módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
31/2016. (XI.2.) 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 – 
többször módosított – 51/2007. (XI. 14.) számú önkormányzati rendelet a „Tehetséges 
fiatalok Kaposvár jövőjéért” polgármesteri díj bevezetéséhez szükséges módosításáról 
szóló előterjesztést és a rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   

 

Szavazati arány:     7 igen 

                                                                    0 tartózkodás 

0 nem 

 

 



2016.09.13. J:\irhato\!balaskozsolt\nyomi\20161102_isb.doc Kovács Kristóf 

2. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet a „Tehetséges fiatalok Kaposvár 
jövőjéért” polgármesteri díj bevezetéséhez szükséges módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

32/2016. (XI.2.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a 
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet a „Tehetséges fiatalok Kaposvár jövőjéért” polgármesteri díj 
bevezetéséhez szükséges módosításáról szóló előterjesztést és a rendelettervezetet a 

Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   

 

Szavazati arány:     7 igen 

                                                                    0 tartózkodás 

0 nem 

 

 

3. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 
jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

33/2016. (XI.2.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta az 
egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 

javasolja.   

 

Szavazati arány:     7 igen 

                                                                    0 tartózkodás 

0 nem 

 

 

4. Tájékoztató a társasági adó igénybevételével kapcsolatos kaposvári 
sportpályázatok alakulásáról 
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 

 

Dér Tamás alpolgármester hozzátette, hogy a TAO nagy lehetőség, de nem megy magától. 

Nehéz a pályázatot megírni, lassú és bürokratikus az elfogadás, egy-egy szakszövetség több ezer 

pályázatot fogad be. Idén közel egymilliárd forint elnyerésére biztosítottak lehetőség a TAO 

pályázatok, remélik, hogy ezt az összeget – a tavalyi évhez hasonlóan – idén is 100%-ban fel 

tudják tölteni. A körcsarnok felújítását is ebből a forrásból fedezik, amelynek hála jóval 

energiatakarékosabb lesz a létesítmény üzemeltetése. 
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34/2016. (XI.2.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta a 

társasági adó igénybevételével kapcsolatos kaposvári sportpályázatokról szóló tájékoztatót és 

elfogadta azt. 

 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő:  azonnal 

 

Szavazati arány:     7 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

 
5. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. évi munkatervéhez 

(szóbeli) 
 (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.) 

 

A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

35/2016. (XI.2.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága a Közgyűlés 2017. 

évi munkatervéhez nem kíván kiegészítő javaslattal élni. 

 

Szavazati arány:     7 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

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

 

 

Kaposvár, 2016. november 2. 
 
 
 
     Dr. Pintér Rómeó   Csutor Ferenc 

       tanácsnok        tanácsnok 

           jegyzőkönyv-hitelesítő 


