
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Ifjúsági és Sport Bizottsága 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 
2021. november 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. 
Perlaki József tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági tagokat, valamint a 
Hivatal dolgozóit.  
Perlaki József 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. 
 
21/2021.(XI.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 2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző  
 

2. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 
jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
Átruházott hatáskörű ügyek: 

3. Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelmekről 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 
 

4. Előterjesztés a 2021. évi „Év Utánpótláskorú Sportolója”, valamint „Év 
Diáksportolója” elismerések odaítéléséről (ZÁRT) 
Előterjesztő: Perlaki József tanácsnok 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 
 

Saját hatáskörű ügyek 
5. Előterjesztés a 2021. évi „Év Sportolója” díj odaítéléséről (ZÁRT) 

Előterjesztő: Perlaki József tanácsnok 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 
 

 



Napirendek tárgyalása 
Közgyűlési napirend: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról  
(Az előterjesztést közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

Balogh Beáta igazgató asszony ismerteti a rendelet-módosításokat. 

 

A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
22/2021.(XI.16.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta az 
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a rendelet-módosítást, valamint a határozati 
javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a rendelet-módosításra:  9 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Szavazati arány a határozati javaslatokra:  9 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 
 

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

 

dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy az Országgyűlés által november elején megszavazott 

és jelenleg kihirdetés előtt álló törvényjavaslat a díjemelési moratóriumot 2022. június 30-ig 

meghosszabbította, ezért díjemelésre nem tesz javaslatot. 

 

A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
23/2021.(XI.16.) 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 javaslatokat elfogadásra ajánlja a 
Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatokra:  9 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

3. Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelmekről  
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 

 

A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 



 

24/2021.(XI.16.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a 
rendkívüli sportcélú támogatási kérelmekről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy  
 
1. a Sportpálya 2004 Egyesület részére 350.000.-Ft támogatást biztosít működéshez és a 

kispályás labdarúgó bajnokság illetve kupák rendezési költségeihez a Sport Keret tartaléka 
terhére; 

 
2. az Investment Közutasok Kaposvári Tekeklub részére 80.000.-Ft támogatást biztosít 

működéshez és a városi tekebajnokság rendezési költségeihez a Sport Keret tartaléka 
terhére; 

 
3. a Kaposvári Asztalitenisz Club részére a városi asztalitenisz csapatbajnokság rendezési 

költségeihez a Sport Keret tartaléka terhére 70.000.-Ft támogatást biztosít; 
 
4. a Kaposvári Judo Klub részére Boros Bence válogatott judo versenyző felkészülési 

költségeihez 200.000.-Ft támogatást biztosít a Sport Keret tartaléka terhére; 
 
5. a DESEDA Horgász Egyesület részére Jámbor János válogatott sporthorgász versenyző 

szlovéniai XXII. Mozgáskorlátozott Horgász Világbajnokság részvételi költségeihez 
30.000.-Ft támogatást biztosít a Sport Keret tartaléka terhére; 

 
6. a Kaposvári Szabadidő Egyesület részére a 27. „Rókaűzők” elnevezésű váltófutó-verseny 

rendezési költségeihez a Sport Keret tartaléka terhére 200.000.-Ft támogatást biztosít; 
 
7. a Donner Sport Klub részére szabadidős teniszversenyek rendezési költségeihez, 

működéshez a Sport Keret tartaléka terhére 70.000.-Ft támogatást biztosít. 
 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Decsi Andrea polgármesteri referens 
Határidő:  2021. december 15. 
 
Szavazati arány:  9 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság elnöke az ülést bezárta. 
 
 
Kaposvár, 2021. november 16. 
 
 
 
     Perlaki József          dr. Giber Vilmos 

   tanácsnok        tanácsnok 
           jegyzőkönyv-hitelesítő 


