
77/2020. (VI. 15.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 
11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus 
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és 
Sport Bizottságának feladat- és hatáskörét gyakorolva a bizottság tagjainak véleményét kikérve a 
következő határozatot hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a 2020. évi Sport Keret tartaléka terhére az alábbi 
támogatásokat biztosítja a sportszervezetek részére: 
 

Sportszervezet neve 
-támogatás célja- 

2019. évi 
támogatás (Ft) 

 
Sportpálya 2004. Egyesület 
- városi alapfokú kispályás szabadtéri és teremlabdarúgó bajnokság 

rendezési költségeihez 
 

300.000 

 
Közutasok-1.MCM Kaposvári Tekeklub 
- városi alapfokú tekebajnokság rendezésére, játékvezetői díjakra, 

díjazásra, pályaüzemeltetési költségekhez 
 

60.000 

 
Kaposvári Asztalitenisz Club 
- városi alapfokú asztalitenisz bajnokság rendezéséhez. 
 

40.000 

Összesen: 400.000 
 
Felelős:  Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
   Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2020. december 31. 

 
 

INDOKOLÁS 
 

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 
területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága hosszú évek óta 
támogatja a városi amatőr bajnokságokat lebonyolító kaposvári sportszervezeteket. Az 
Önkormányzat a bevételkiesések miatt megszorító intézkedéseket kénytelen bevezetni, melyek a 
sport területét sem kerülik el. A Sport Keret 5millió forinttal csökkent, a maradék 5.5 millió 
forintból a városi alapfokú bajnokságok megrendezéséhez 400.000.-Ft támogatásról döntöttem a 
Sport Keret tartaléka terhére. 
 



 
 

2 
 

2010. óta a városi kispályás szabadtéri és teremlabdarúgó bajnokságok és kupák szervezését, 
rendezését a Sportpálya 2004 Egyesület látja el. 2019/20-as évadban, 3 osztályban, közel 500 fő 
részvételével indították el a bajnokságokat heti rendszerességgel. A vírushelyzet miatt ugyan 
kimaradt 2 hónap, de a bajnokságot július 15-ig 18csapat részvételével befejezik. A téli 
időszakban szerveztek 3 kupát és a téli teremlabdarúgó bajnokságot bonyolították le. Városi 
szabadtéri középiskolás labdarúgó bajnokságot is rendeztek 10 iskola részvételével. Programjaik 
egyre népszerűbbek a kaposváriak körében, 2020-ban is hasonló színvonalon folytatni kívánják 
ezt a szabadidős tevékenységet, ahol hétről hétre több száz főt mozgatnak meg. 
 
A városi alapfokú tekebajnokságot a Szántó utcai Tekecsarnokban, 2019-ben is a Közutasok-
1.MCM Kaposvári Tekeklub rendezte. Az elmúlt évben 21 csapat vett részt a városi 
bajnokságban, ami így közel 140 fő rendszeres sportolását biztosította. A bajnokság március 16-
tól a járványhelyzet miatt leállt, de a 2020/21-est szeptembertől folytatni kívánják, ehhez kérik a 
Bizottság támogatását. A leállás óta a tekecsarnok teljes felújítása, átalakítása folyik, hogy a 
szuperligában indulás feltételeit megteremtsék. A Város és egy kiemelt szponzor segítségével 
megvásárolták a zalaegerszegi VB-n használt 4 sávos pályát, így ősszel már a megújult helyen 
folytatódhat a bajnokság. 
 
Asztalitenisz sportágban 2019-ben 14 csapat vett részt a városi alapfokú bajnokságban. Itt közel 
100 fő rendszeres sportolását biztosították. Az asztalitenisz csarnok felújítása is megtörtént az 
elmúlt időszakban, a következő évadtól a csarnok bérleti díja is terheli a költségvetésüket. 
Változatlan színvonalon 2020-ban is a Kaposvári Asztalitenisz Club szeretné szervezni a 
bajnokságot, ehhez kérnek támogatást. 
 
Kaposvár város 2020. évi alapfokú bajnokságainak rendezésére 400.000.-Ft-ot tartok indokoltnak 
biztosítani az alábbi felosztásban: 

 
Sportszervezet neve 

2019. évi 
támogatás (Ft) 

2020. évi javasolt 
támogatás (Ft) 

Sportpálya 2004 Egyesület 
- városi alapfokú kispályás szabadtéri és 

teremlabdarúgó bajnokság rendezési 
költségeihez. 

450.000 300.000 

Közutasok-1.MCM Kaposvári Tekeklub 
- városi alapfokú tekebajnokság rendezésére, 

játékvezetői díjakra, díjazásra, 
pályaüzemeltetési költségekhez. 

100.000 60.000 

Kaposvári Asztalitenisz Club 
- városi alapfokú asztalitenisz bajnokság 

rendezéséhez. 
50.000 40.000 

Összesen: 600.000 400.000 
 

 
 
 
Kaposvár, 2020. június 15. 
                                   
 
                          Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
                          polgármester             jegyző 


