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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 
2020. február 18. 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.  
Dr. Pintér Rómeó tanácsnok a jelenléti ív alapján megállapította, hogy 9 fő jelen van, így a 
bizottság határozatképes. Kérte a Bizottságot, hogy a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként 
szereplő napirendet fogadják el azzal a módosítással, hogy a bizottsági hatáskörű napirendi 
pontok közé felveszik: 

 Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelemről 
 
 
6/2020.(II.18.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága az ülés napirendi 
pontjait elfogadta azzal a módosítással, hogy a bizottsági hatáskörű napirendi pontok közé 
felveszi: 

 Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelemről 
 

Szavazati arány:  9 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 
 

Napirend: 
Közgyűlési napirend: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

Bizottsági hatáskörű ügyek: 
 

2. Előterjesztés a 2020. évi Sport Keret felosztására kiírásra kerülő pályázatokról 
és az elbírálás szempontjairól  
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző  
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 
 

3. Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelemről 
Előterjesztő: dr. Pintér Rómeó tanácsnok 
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Napirendek tárgyalása 
 
Közgyűlési napirend: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról  
(Az előterjesztést közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
7/2020.(II.18.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést, és a 
határozati javaslatokat, valamint a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatokra:  9 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  8 igen 

1 tartózkodás 
0 nem 

 
Bizottsági hatáskörű ügyek: 
 

2. Előterjesztés a 2020. 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. 
 
8/2020.(II.18.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a 
2020. évi Sport Keret felosztására kiírásra kerülő pályázatokról és az elbírálás szempontjairól 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy azt az alábbiak szerint fogadja el: 
 
A/ SPORTÁGI KATEGÓRIÁK: 
 

I. kategória: kaposvári és olimpiai sikersportágak 
(atlétika, birkózás, cselgáncs, kajak-kenu, kosárlabda, labdarúgás, lovassport, 
röplabda, strandröplabda, triatlon, úszás, vízilabda) 

II. kategória: olimpiai sportágak 
(asztalitenisz, íjászat, jégkorong, kerékpár, kézilabda, ökölvívás, öttusa, ritmikus 
gimnasztika, sí, snowboard, sportlövészet, szinkronúszás, tenisz, tollaslabda, torna) 

III. kategória: nem olimpiai, de kaposvári sikersportágak 
(lábtenisz, modellezés, quadratlon, teke, uszonyos és búvárúszás) 

IV. kategória: egyéb sportágak 
(erőemelés, darts, fitnesz, karate, látványtánc, sakk, szinkronkorcsolya, tájékozódási 
futás, táncsport, testépítés, wakeboard) 
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B/ A PÁLYÁZTATÁS TERVEZETT ÜTEMEZÉSE: 

 
Pályázati felhívás közzététele: 2020. február 24. 
A pályázatok beérkezési határideje: 2020. március 11. 
A pályázatok feldolgozása, egyeztetések: 2020. március 12-27-ig. 
Bizottsági ülés - döntés: 2020. április 21. 
Az érintettek folyamatos kiértesítése, támogatási szerződések elkészítése, aláíratása, 
támogatások utalása: 2020. május 31-ig. 

 
C/ A SPORT KERET SZÁZALÉKOS FELOSZTÁSA: 
 
- Eredményességi és utánpótlás-nevelés támogatására     50% 

 
- Kiemelt rendezvények és szabadidősport tevékenység támogatására   29% 

 
- Fogyatékkal élők sportjának támogatására        1% 
 
- Tartalék keret:  
      - rendkívüli támogatásokra, egyéb feladatok ellátására     20% 
 
D/ A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:  

 
Az élsport, versenysport tevékenységet folytató sportegyesületek részére 
eredményességi és utánpótlás-nevelés támogatására kiírt pályázat (2. sz. melléklet)  
Az elbírálás szempontjai:  
a. Az adott sportág helye a sportági kategóriák között.  
b. Az egyesület sportolói által elért eredmények. 
c. Az egyesületben foglalkoztatott edzők szakirányú végzettsége. 
d. Az adott évben versenyeztetett sportolók száma korcsoportok szerint, az egyéni 

sportágaknál a nem Kaposváron lakó és edző sportolók szerepe az egyesületben. 
e. A civil törvényben és a sporttörvényben foglaltaknak megfelelő működés. 
f. Kaposvár Megyei Jogú Város országos és nemzetközi jó hírnevének öregbítése, a 

város szempontjából hagyományosan eredményes múlt. 
g. Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény térítésmentes vagy kedvezményes 

igénybevételének mértéke. 
h. Az egyesületben igazolt, tagdíjfizető tagok száma, a tagdíjbevételek megjelenése az 

egyesületi bevételek sorában, az egyéb pályázati források aránya a bevételek között. 
i. A látvány-csapatsportok (labdarúgás, kosárlabda, jégkorong, kézilabda, vízilabda, 

röplabda) e pályázat keretében nem kapnak támogatást. (TAO támogatottak)  
 

A kiemelkedő versenysportesemények támogatására kiírt pályázat elbírálásának 
szempontjait a 3. sz. mellékletként csatolt pályázati kiírás tartalmazza. 

 
A szabadidősport tevékenység támogatására kiírt pályázat elbírálásának szempontjait 
a 4. sz. mellékletként csatolt pályázati kiírás tartalmazza. 

 
A fogyatékkal élők sportjának támogatására kiírt pályázat elbírálásához a 5. sz. 
mellékletként csatolt pályázati felhívásban szereplő pályázati űrlap nyújt segítséget. 
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E/ Kaposvár Megyei Jogú Város Ifjúsági és Sportbizottsága az 1. sz. melléklet szerinti 
„Adatlap sportszervezetek részére-2020.”, valamint 2-5. sz. melléklet szerinti pályázati 
kiírások tartalmát elfogadja és felhatalmazza dr. Pintér Rómeó tanácsnokot azok aláírására. 
 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő:  2020. február 24. (pályázatok kiírása) 
   2020. április 21. (pályázatok elbírálása) 

 
Szavazati arány: 9 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
3. Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelemről  

 
 

Dr. Pintér Rómeó tanácsnok szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a Kaposvári 
Egyetemen megrendezésre kerülő 4. Cross Run terep-akadályfutó versenyen szeretne indulni 
a Kaposvári Önkormányzat csapata. A 4 fős csapat 19.900.-Ft-os nevezési díját a 
Lovasakadémia SC részére a Sport keret tartaléka terhére, számla alapján utaljuk át. 
 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
9/2020.(II.18.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a 
rendkívüli sportcélú támogatási kérelemről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a Sport 
Keret tartaléka terhére a Lovasakadémia SC részére - számla alapján - 19.900.-Ft-ot biztosít, 
az 4. Cross Run terep akadályfutó versenyen részt vevő Kaposvári Önkormányzat csapatának 
nevezési díjára.  
 
Felelős:   dr. Pintér Rómeó tanácsnok  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő:  2020. március 11. 
 
Szavazati arány: 9 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság elnöke az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2020. február 18. 
 
 
 
     dr. Pintér Rómeó   dr. Giber Vilmos 

      tanácsnok        tanácsnok 
           jegyzőkönyv-hitelesítő 


