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104/2021. (IV. 30.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata  
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában 
kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni 
védekezésről szóló 2021. évi I. 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 Közgyűlésének 
Ifjúsági és Sport Bizottsága feladat-és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a 2021. évi Sport Keret felosztására az alábbi 
határozatot hozta: 

 
A/ A SPORT KERET SZÁZALÉKOS FELOSZTÁSA: 
 
- Eredményességi és utánpótlás-nevelés támogatására 
     (pályázat alapján)   60% 3.300.000.- 
 
- Tartalék keret:  rendkívüli támogatásokra,  
  kiemelt rendezvények és szabadidősport tevékenység támogatására,  
  fogyatékkal élők sportjának támogatására egyéb feladatok ellátására 
    (kérelem alapján, egyedi elbírálás)  40% 2.200.000.- 
 
B/ A PÁLYÁZTATÁS TERVEZETT ÜTEMEZÉSE: 

 
Pályázati felhívás közzététele: 2021. április 30. 
A pályázatok beérkezési határideje: 2021. május 12. 
A pályázatok feldolgozása, egyeztetések: 2021. május 25-ig. 
Döntés: 2021. június 8. 
Az érintettek folyamatos kiértesítése, támogatási szerződések elkészítése, aláíratása, 
támogatások utalása: 2021. július 15-ig. 

 
C/ A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:  

 
Az élsport, versenysport tevékenységet folytató sportegyesületek részére 
eredményességi és utánpótlás-nevelés támogatására kiírt pályázat (2. sz. melléklet)  
 
a. Az adott sportág helye a sportági kategóriák között.  
b. Az egyesület sportolói által elért eredmények. 
c. Az egyesületben foglalkoztatott edzők szakirányú végzettsége. 
d. Az adott évben versenyeztetett sportolók száma korcsoportok szerint, az egyéni 

sportágaknál a nem Kaposváron lakó és edző sportolók szerepe az egyesületben. 
e. A civil törvényben és a sporttörvényben foglaltaknak megfelelő működés. 
f. Kaposvár Megyei Jogú Város országos és nemzetközi jó hírnevének öregbítése, a város 

szempontjából hagyományosan eredményes múlt. 
g. Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény térítésmentes vagy kedvezményes 

igénybevételének mértéke. 
h. Az egyesületben igazolt, tagdíjfizetők száma, a tagdíjbevételek megjelenése az 

egyesületi bevételek sorában, az egyéb pályázati források aránya a bevételek között. 
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i. A látvány-csapatsportok (labdarúgás, kosárlabda, jégkorong, kézilabda, vízilabda, 
röplabda) e pályázat keretében nem kapnak támogatást. (TAO támogatottak)  

 
D/ SPORTÁGI KATEGÓRIÁK: 
 

I. kategória: kaposvári és olimpiai sikersportágak 
(atlétika, birkózás, cselgáncs, kajak-kenu, kosárlabda, labdarúgás, lovassport, röplabda, 
strandröplabda, triatlon, úszás, vízilabda) 

II. kategória: olimpiai sportágak 
(asztalitenisz, íjászat, jégkorong, kerékpár, kézilabda, ökölvívás, öttusa, ritmikus 
gimnasztika, sí, snowboard, sportlövészet, szinkronúszás, tenisz, tollaslabda, torna, 
vitorlázás, vívás) 

III. kategória: nem olimpiai, de kaposvári sikersportágak 
(lábtenisz, modellezés, quadratlon, teke, uszonyos és búvárúszás) 

IV. kategória: egyéb sportágak 
(erőemelés, darts, fitnesz, karate, látványtánc, rúdsport, sakk, szinkronkorcsolya, 
tájékozódási futás, táncsport, testépítés, wakeboard) 

 
 
E/ Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere az 1. sz. melléklet szerinti „Adatlap 
sportszervezetek részére-2021.”, valamint 2 sz. melléklet szerinti pályázati kiírás tartalmát 
elfogadja, nyilvános meghirdetését engedélyezi. 
 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő:  2021. április 30. (pályázatok kiírása) 
   2021. június 8. (pályázatok elbírálása) 

 
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 érinti.  
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
rendeletében döntött a Sport Támogatási Keret mértékéről, mely 5.500.000.-Ft, hasonlóan a 
2020-as évhez. 
Az Ifjúsági és Sport Bizottság minden évben pályázatot ír ki a Sport Keret terhére, melynek 
során meghatározza a támogatási területeket és azok százalékos arányát. 
A kialakult pandémiás helyzet miatt a szabadidős és kiemelt fontosságú sportrendezvények 
megrendezése bizonytalanná vált. Ezért döntöttem úgy, hogy ezek támogatására ne írjunk ki 
pályázatot, hanem egyedi elbírálás alapján, rendkívüli sportcélú kérelemként támogassuk a 
sport támogatási keret tartaléka terhére. 
A versenysport - igazolt sportolók részére – edzésekkel, versenyekkel, bajnokságokkal folyik, 
az előző évekhez hasonlóan pályázat eredményességi és utánpótlás-nevelés támogatására 
történik. 
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A tartalékkeret felosztása: rendkívüli támogatásokra, kiemelt rendezvények és 
szabadidősport tevékenység támogatására, fogyatékkal élők sportjának támogatására egyéb 
feladatok ellátására. A benyújtott kérelmek támogatása egyedi döntés alapján történik.  
 
 
Kaposvár, 2021. április 30. 
 
 
 
 
  Szita Károly      dr. Csillag Gábor 
  polgármester                jegyző 
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1. sz. melléklet 

 
PÁLYÁZATI ADATLAP SPORTSZERVEZETEK RÉSZÉRE-2021. 

 
Ezen adatlap kitöltése nélkül a sportszervezetek semmilyen támogatást nem 
igényelhetnek Kaposvár Megyei Jogú Várostól a Sport Támogatási Keret terhére. 

 
1.) A sportszervezet neve (az alapító okirat szerint): 
 
 
2.) A sportszervezet székhelye: 
 
3.) Aktuális levelezési címe: 
 
4.) A kapcsolattartó személy 

• neve: 
• telefon, e-mail: 

 
5.) A sportszervezet e-mail címe, honlapja: 
 
6.) Bankszámlaszáma: 
(Mellékelni kell a bankszámlaszámot hivatalosan igazoló irat fénymásolatát.) 
 
7.) Sportszervezet tisztségviselőinek adatai: 
 

• elnök: 
 

• elnökségi tagok: 
 
 
8.) Sportágak: 
 
 
9.) Versenyzők számadatai sportáganként:  
 
Sportág:                       Sportág:  
Életkor      Fiú        Lány          Összesen    Életkor      Fiú        Lány       Összesen   
6-9 év                              6-9 év    
10-14                               10-14      
15-18                               15-18      
Felnőtt                            Felnőtt    
     A sportszervezet taglétszáma összesen: 
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10) Edzők adatai: 
Név, szakirányú végzettség fajtája, fokozata, utolsó minősített 
továbbképzésének időpontja, fokozata tüntetendő fel az alábbi táblázatban: 

Edző neve végzettsége  érvényesség  fő/mellékfoglalkozás 
…………………….…………………………………………………………  
………………………………………………………………………………. 

11) Sportegyesületi alkalmazottak száma: 
 

12) A sportegyesület tagsági díja fő/év: 
 

13) Egyéb, a sportolók által felvállalandó költség (felszerelés, utazás) fő/év: 
 
14) A sportszervezet által használt önkormányzati fenntartású létesítmény 
megnevezése: 

………………………………………………………………………………. 

15) Az egyesület 2020.évi költségvetésének főbb tételei: 
 

             Bevételek:       Kiadások:_________ 
Saját bevétel: …………….. eFt Személyi+közterhei: …………….. eFt 

tagdíj: …………….. eFt működési költség: …………….. eFt 

vállalkozási tev.: …………….. eFt utazás versenyre:. …………….. eFt 

szolgáltatás  …………….. eFt szállás+étkezés: …………….. eFt 

(reklám és egyéb): …………….. eFt nevezési+start díj …………….. eFt 

rendezvény: …………….. eFt egyéb működés: …………….. eFt 

egyéb : …………….. eFt    

Támogatásból: …………….. eFt felszerelés+eszköz 
költsége 

 

…………….. eFt 

város …………….. eFt egyéb költség: 
(fenntart+bíró+szöv.) 

 
…………….. 

eFt 

szponzor …………….. eFt saját verseny rendezése: …………….. eFt 

pályázatból: …………….. eFt    

egyéb: …………….. eFt    

Bevétel összesen: …………….. eFt Kiadás összesen: …………….. eFt 
 

Kijelentem, hogy az itt feltüntetett adatok mindenben megfelelnek a valóságnak. 
 
 

Dátum………………. Ph.  SE elnök 
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Nyilatkozat az egyesület köztartozásairól 

 
 
Alulírott az egyesület vezetése nevében kijelentem, hogy az egyesületnek 
semminemű köztartozása nincs.  
Kijelentem, hogy a pályázatban közölt egyesületi adatok és információk a 
valóságnak megfelelnek. 
 
 
Dátum: 
 
 

Ph. 
 

kitöltő aláírása     SE elnök 
 
 
 
Vállalom, hogy a hazai bajnoki szereplés befejezését követően, valamint az 
Európa-bajnoki és világbajnoki szereplések után 10 napon belül a hivatalos 
jegyzőkönyvek másolatával és rövid beszámolóval tájékoztatom Kaposvár 
Megyei Jogú Várost egyesületünk sportolóinak eredményéről. Beküldési cím: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága, 
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
 
Dátum: 
 
 

Ph. 
 

kitöltő aláírása     SE elnök 



2021. 04. 30. J:\work\Törzskari Iroda\Bérczi Antal\Ellenorzott kiteheto\2021_104.doc 7/10  

 
Az egyesület 2021. évi tervezett versenynaptára 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dátum        verseny és színhelye     minősítés    résztvevő (fő)  költsége eFt 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.sz. melléklet 
 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere 

Kaposvár, Kossuth tér 1. 

 
 

 P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S  
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere törvényi felhatalmazás alapján, az Ifjúsági és 
Sport Bizottsága feladat- és hatáskörét gyakorolva pályázatot hirdet az élsport, versenysport 
tevékenységet folytató sportegyesületek részére eredményességi és utánpótlás-nevelés 
támogatására.  
 
Pályázók köre: élsport, versenysport szakosztályokat működtető kaposvári sportegyesületek. 

A látvány-csapatsportok (labdarúgás, kosárlabda, jégkorong, kézilabda, vízilabda, röplabda) 
e pályázat keretében nem kapnak támogatást. (TAO támogatottak)  

 
A pályázat tartalma: A sportegyesület, sportszervezet eredményességi mutatói, kiegészítve a 
versenyzői listával, pályázati adatlap szerint. 
 
Beküldési határidő: 2021. május 12. 
 
Beküldési cím: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Péterné Szarka Klára 
sport referens, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
 
A pályázati eredményességi űrlapot, a pályázati pontszámösszesítő adatlapot, a versenyzői 
listát, az egyesületi pályázati adatlapot, valamint a 2011. évi CXCVI. törvény által előírt 
„Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat”-ot egy példányban kell beküldeni. A 
pályázatok elérhetők a www.kaposvar.hu honlapon a hivatalos ügyek / hirdetmények / 
sportpályázatok menüpont alatt.  

 
Figyelem!  Az egyesületi pályázati adatlap és az „Átláthatósági és összeférhetetlenségi 
nyilatkozat” nélkül támogatás nem igényelhető. 

Az 51/1995.(XII. 29.) önkormányzati rendelete 4.§ (7) alapján a társadalmi, civil szervezetek a 
város honlapján történő regisztrációt követően részesülhetnek támogatásban. 
 
 
Elbírálás határideje: 2021. június 8. 
 
 
 
Kaposvár, 2021. április 30.  
 

Szita Károly 
polgármester 
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SPORTOLÓI  ADATLAP  

a 2021. évi eredményességi és utánpótlás-nevelési támogatáshoz 
 
Sportszervezet neve: 

 

1., Az egyesület versenyzőinek eredményei a 2020. évben nemzetközi versenyeken: 
 

 I.hely II.hely III.hely IV.hely V.hely VI.hely VII.hely VIII.hely részvétel 

Olimpia          

VB          

EB          

Utánp.VB          

Utánp.EB          

VK          

EK          

Utánp.VK          

Utánp.EK          
 

Felnőtt válogatott:   fő Up válogatott, Heraklesz program tag:                  fő 
Olimpiai kerettagság                fő  

 

 Helyezés az országos egyesületi rangsorban:  
 
 

2., Az egyesület versenyzőinek eredményei 2020.évben hazai versenyeken: 
 Minősítések: 
 

egyéni csapat 
Nemz. I.o. II.o. III.o.  Aranyj Ezüstj. Bronzj. NBI: NBII. NBIII. Up.NBI. upNB Up.me. 

              
 

bajnoki helyezések 

 I.hely II.hely III.hely IV.hely V.hely VI.hely VII.hely VIII.hely 

Felnőtt         
Utánpótlás         
Több fős fel         
Több fős után.         
NBI         
NBII         
NBIII         
Feln. megyei         
Feln. egyéb         
         

Up. NBI         
Up.NB.további         
Up. megyei         
Up. egyéb         
         

Diákolimpia         
Egyéb         
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 PÁLYÁZATI ŰRLAP  
a 2021. évi eredményességi és utánpótlás-nevelési támogatáshoz 

 
Sportszervezet neve: 
 
1.) A kért támogatás összege:    ……………….Ft 
 
2.) Az igényelt támogatás szöveges indoklása: ……………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
3.) A kért támogatás tételes felhasználási terve: 
 
………………………………………   ………………………Ft 
 
………………………………………   ………………………Ft 
 
………………………………………   ………………………Ft 
 
………………………………………   ………………………Ft 
 
………………………………………   ………………………Ft 
 
 
Dátum: 
 
      PH. 
 
 
        SE elnöke 
 
 
 


