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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 

2022. június 7. 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 5 fő jelen van, így a 

bizottság határozatképes. Felkérte Mihalecz András tanácsnokot, hogy hitelesítse a 

jegyzőkönyvet. Kérte a Bizottságot, hogy a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként szereplő 

napirendet fogadják el azzal a módosítással, hogy vegyék le a napirendről a kiemelt 

sportszervezetek pályázatairól és a 2022/23-as bajnoki idényre szóló támogatásokról szóló 

előterjesztést, ennek tárgyalása egy későbbi időpontban lesz. Két új napirendi pontot pedig 

vegyenek fel: 

• Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- 

és bérletárak felülvizsgálatáról 

• Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelemről 

 

14/2022.(VI.7.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága jegyzőkönyv-

hitelesítőnek felkéri Mihalecz András tanácsnokot. 

 

Szavazati arány:  5 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

15/2022.(VI.7.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága az ülés napirendi 

pontjait elfogadta azzal a módosítással, hogy levette a napirendről a kiemelt sportszervezetek 

pályázatairól és a 2022/23-as bajnoki idényre szóló támogatásokról szóló előterjesztést, 

valamint két új napirendi pontot is tárgyal: 

• Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- 

és bérletárak felülvizsgálatáról 

• Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelemről 

 

Szavazati arány:  5 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

Napirend: 
Közgyűlési napirend: 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző  
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2. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető  

 

3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város 2022-2030-as időszakra szóló 
sportkoncepciójáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens   

 

4. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 
jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző  

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

Átruházott hatáskörű ügy: 
 

5. Előterjesztés rendkívüli sportcélú támogatási kérelemről  
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző  

Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 

 

 

Napirendek tárgyalása 
Közgyűlési napirend: 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

Szóbeli kiegészítés: 

Balogh Beáta igazgató asszony összefoglalja a rendelet módosításának különösen a sportra 

vonatkozó fontosabb adatait. 

A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

16/2022.(VI.7.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta az 

önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést, és a 

rendeletet-tervezetet, valamint a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 

 

Szavazati arány a határozati javaslatokra:  5 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

Szavazati arány a rendelet-tervezetre:  5 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 
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2. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

17/2022.(VI.7.) 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 módosításáról szóló előterjesztést, és a rendeletet-módosítást 

elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 

 

Szavazati arány a rendelet-módosításra:  5 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város 2022-2030-as időszakra szóló 
sportkoncepciójáról  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

Hozzászólás: 

Dér Tamás alpolgármester elmondta, hogy Szabados Gábor sport-közgazdászt bízta meg a 

város a tanulmány elkészítésével. Az anyag jól összeszedett, feltérképezi a város 

sportéletének minden területét, javaslatokat ad a fejlesztési lehetőségekre. 

 

A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

18/2022.(VI.7.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta 

Kaposvár Megyei Jogú Város 2022-2030-as időszakra szóló sportkoncepciójáról készült 

előterjesztést, és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 

 

Szavazati arány:  5 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

 

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

Szóbeli kiegészítés: 

Balogh Beáta igazgató asszony összefoglalja az előterjesztés fontosabb adatait. 

A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
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19/2022.(VI.7.) 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 elfogadásra ajánlja a 

Közgyűlésnek. 

 

Szavazati arány:  5 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

Átruházott hatáskörű ügyek: 
 

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

 

A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

20/2022.(VI.7.) 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 BNK 

Tánc Sportegyesület részére a WDSF világbajnokságon induló páros részvételi költségeihez 

40.000.-Ft támogatást biztosít a Sport Keret tartaléka terhére. 

 

 

Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Decsi Andrea polgármesteri referens 

Határidő:  2022. július 15. 

 

 

Szavazati arány:  5 igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 

 

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

 
Kaposvár, 2022. június 7. 
 
 
 
 
     Perlaki József   Mihalecz András 

   tanácsnok        tanácsnok 

           jegyzőkönyv-hitelesítő 


