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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 
2021. június 15. 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. 
Perlaki József tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági tagokat, valamint a 
Hivatal dolgozóit.  
Perlaki József tanácsnok a jelenléti ív alapján megállapította, hogy 8 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 napirendi pontok közé felveszik: 

− Előterjesztés a „Kaposvár számít Rád” program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló 51/2007.(XI.14) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
1/2021.(VI.15.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága az ülés napirendi 
pontjait elfogadta azzal a módosítással, hogy a napirendi pontok közé felveszi: 

− Előterjesztés a „Kaposvár számít Rád” program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló 51/2007.(XI.14) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szavazati arány:  8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

Napirend: 
Közgyűlési napirend: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Előterjesztés lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző  
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

 
3. Előterjesztés a „Kaposvár számít Rád” program keretén belül nyújtott 

támogatási formákról szóló 51/2007.(XI.14) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző  
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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Bizottsági hatáskörű ügyek: 
 

4. Előterjesztés az Ifjúsági és Sport Bizottság 2021. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Perlaki József tanácsnok 
Közreműködik: Péterné Szarka Klára sport referens 

 
 
Napirendek tárgyalása 
Közgyűlési napirend: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról  
(Az előterjesztést közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

Szóbeli kiegészítés: 

Balogh Beáta igazgató asszony a Határozati javaslatok 2. pontjához kíván szóbeli 
kiegészítéssel, illetve módosító javaslattal élni. A határozati javaslatban szereplő 1 fő 
vezetőedző, valamint 1 fő úszóedző 2022. augusztus 31-ig szóló határozott idejű 
foglalkoztatását határozatlan időre kívánja módosítani.  

A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
2/2021.(VI.15.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta az 
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést, és a rendelet-
módosítást, valamint a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-módosításra:  7 igen 

1 tartózkodás 
0 nem 

 
Szavazati arány a határozati javaslatokra:  7 igen 

1 tartózkodás 
0 nem 
 

2. Előterjesztés lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
(Az előterjesztést közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
3/2021.(VI.15.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a 
lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló előterjesztést és a határozati javaslatokat 
elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány:  7 igen 

1 tartózkodás 
0 nem 
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3. 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.) 

 
dr. Csillag Gábor jegyző összefoglalja a rendeletmódosítást. 
 
A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
4/2021.(VI.15.) 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 rendelet 
módosítást elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány:  8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
Bizottsági hatáskörű ügyek: 
 

2. Előterjesztés az Ifjúsági és Sport Bizottság 2021. évi munkatervéről 
 (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 

 

A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

5/2021.(VI.15.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága a 2021. évi 
munkatervét elfogadja. 
 
Felelős:  Perlaki József tanácsnok 
Közreműködik: Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő:  értelem szerint 
 
Szavazati arány:  8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság elnöke az ülést bezárta. 
 
 
Kaposvár, 2021 június 15. 
 
 
 
     Perlaki József   dr. Giber Vilmos 

   tanácsnok        tanácsnok 
           jegyzőkönyv-hitelesítő 


