
143/2020. (XII. 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 
koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 
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 hatáskörét 
gyakorolva a bizottság tagjainak véleményét kikérve a következő határozatot hozta: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere hozzájárul, hogy a Kaposvári Városi 

Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület részére az Ifjúsági és Sport Bizottság a 
20/2020.(IX.15.) számú határozat 4. pontja alapján biztosított 70.000.-Ft-ot az általuk 
szervezésre kerülő 2020. november 21-i meghívásos gyermek-diák II., illetve a 2020. 
december 5-i meghívásos gyermek-diák I. birkózóversenyek rendezési költségeihez 
használhassák fel. 

 
2.  Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a Kaposvári Városi 

Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület részére a 2020. december 18-20 között 
megrendezésre kerülő 52. dr. Csik Ferenc Országos Úszó Emlékverseny rendezési 
költségeihez 400.000.-Ft támogatást biztosít a Sport Keret tartaléka terhére. 

 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Jenei Zoltánné igazgató 
Határidő:  2020. december 15. 
 

 
 

 
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) bekezdése 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 is érinti.  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottságához az elmúlt 
időszakban a következő kérelmek érkeztek: 
 

1. A Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület részére az Ifjúsági és Sport 
Bizottság a 20/2020.(IX.15.) számú határozat 4. pontja alapján 70.000.-Ft-ot 
biztosított az októberi területi és országos diák birkózóversenyek rendezési 
költségeihez. A versenyek a vírusjárvány miatt nem kerültek megrendezésre. Az 
egyesület mindenképpen szeretne versenyzési lehetőséget teremteni sportolóinak, 
ezért kérik, hogy a megítélt támogatást az általuk szervezésre kerülő 2020. november 
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21-i meghívásos gyermek-diák II., illetve a 2020. december 5-i meghívásos gyermek-
diák I. birkózóversenyek rendezési költségeihez használhassák fel. 

 
2. Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület 2020. december 18-20. között 

rendezi meg az 52. dr. Csik Ferenc Országos Úszó Emlékversenyt. Kaposvár város 
egyik legnagyobb múlttal rendelkező sportversenyének színvonalas megrendezéséhez 
kérnek támogatást. 

 
 

 
 
Kaposvár, 2020. december 1. 
 
 
 
 
 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 
 polgármester  jegyző 


