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Harangozó Zsigmond elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ISB 8 tagja 
közül 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 15.00 órakor megnyitja. Ezt követően kéri 
az ISB tagjainak állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendről. 
 
Az ISB 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

5/2010.(II.17.) ISB határozat 
Pápa Város Önkormányzat Ifjúsági és Sport Bizottsága 
2010. február 17-i ülésének napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
1. Az Ifjúsági és Sport Bizottság 2010. évi támogatási 

keretének elosztása 
 előadó: Harangozó Zsigmond elnök 
2.     Vegyes ügyek 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
1. Ifjúsági és Sport Bizottság 2010. évi támogatási keretének elosztása 
 
Harangozó Zsigmond elnök köszönti a megjelenteket, majd néhány mondatban 
összefoglalja és kiegészíti a támogatások összegére tett javaslatokat.  
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Elekthermax VASAS Kézilabda Szakosztály az 
NB1/B-ből az NB II-be került, ezért javasolja, hogy 6 000 EFt-ről 4 000 Ft-ra csökkenjen 
a kézilabda sportág támogatási összege. Tavalyi évben a teke 2 200 EFt támogatásban 
részesült, de mivel kiestek a Szuper  Ligából, - és álláspontja szerint nincs reális esély arra, 
hogy visszakerüljenek - 2 000 EFt-ot javasol a teke sportágnak. A Griff Karate SE 
támogatási kérelme 150 EFt, ezzel ellentétben 100 EFt támogatást javasol.  
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Elmondja, hogy KOKO GYM néven új egyesület alakult, akik küzdő sporttal 
foglalkoznak. A sportegyesületnek jó elképzelései vannak, már most eredményesen 
működnek, ezért támogatásként 100 EFt-ot javasol. A Pápai Kosárlabda Klubnak 7000 
EFt támogatást javasol, melyből külön kérelemre 1 500 EFt-ot már megkapott az 
egyesület. 
 
Horváth István titkár elmondja, hogy az Elekthermax Vasas SE utólag adta be kérelmét, 
ezért a sportegyesület által kért támogatási összegek nem szerepelnek a kiosztott listán. 
Ezt követően ismerteti támogatási kérelmüket:  

- teke szakosztály: 3 000 EFt 
- kézilabda szakosztály: 7000 EFt 
- tenisz szakosztály: 400 EFt 

 
Harangozó Zsigmond elnök hozzászólásában elmondja, nem ért egyet és nem tudja 
elfogadni a sportegyesület kérelmét. A teke és a kézilabda is kiesett a korábbi osztályból, 
ennek ellenére most több támogatást kérnek. A továbbiakban felolvassa az ISB tagjai előtt 
már ismert, a sportegyesületek támogatási javaslatait.  
Tájékoztatja az ISB tagjait, hogy felkereste Szautner Mihály, a Balla Róbert Téri Általános 
Iskola testnevelő tanára. Köztudott, hogy a Diáksportkörök az iskola keretein belül 
működnek,a Diáksport Egyesületek viszont önálló jogi személyek. Eddig nem kértek 
támogatást az ISB-től, mert a más forrásból kapott támogatás elegendő volt a 
tevékenységükhöz, de beszűkültek a korábbi lehetőségek. Elmondja, hogy tájékoztatta 
Szautner Mihályt az ISB támogatás feltételeiről, miszerint szervezeti és működési 
szabályzattal és költségvetéssel kell rendelkezni, továbbá a tagoknak tagdíjat kell fizetniük. 
Ezzel kapcsolatban Szautner Mihály arról tájékoztatta, hogy tagdíjat nem kérnek, az 
iskolában tanító tanárok támogató tagdíjat adományoztak a Diáksport Egyesületnek. 
Mivel a fenti feltételeknek nem felel meg a Diáksport Egyesület, javasolta, hogy az idei 
évben ne adjanak be támogatási kérelmet.  
A jelenlegi javaslat alapján 250 EFt marad a rendelkezésre álló keret, mely fedezet lehet az 
egyesületek év közben felmerülő váratlan kiadásainak, amire póttámogatási kérelmet 
nyújthatnak be. Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás.  
 
Németh József javasolja, hogy a tervezett maradvány terhére a Liget Tenisz Club 300 
EFt támogatásban részesüljön a javaslat szerinti 250 EFt-tal szemben.  
 
Máté István a KOKO GYM egyesülettel kapcsolatban megkérdezi, hogy olyan 
sportággal foglalkozik-e az egyesület, amivel senki más a városban, vagy csak ezért jött 
létre, hogy különváljanak a többiektől. Korábban a bizottság úgy foglalt állást, hogy nem 
aprózzák el a támogatásokat.  
 
Horváth István válaszában elmondja, a Kick Box szövetséghez tartoznak, küzdősport 
sportegyesületként vannak bejegyezve. 
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Máté István a továbbiakban elmondja, örül annak, hogy 20 - 40 ember eljár az új 
egyesületbe, de véleménye szerinte saját elméleteket és elveket rúg fel a bizottság azzal, 
hogy az újonnan megalakult egyesületek által benyújtott kérelmet támogatja. Idén 100 
EFt-ot adnak, jövőre már 500 EFt-ot kérnek. Működjön egy egyesület 1 – 2 évig, ezt 
követően a bizottság támogatást ad további működésükhöz. Tisztázni szeretné, nem a 
támogatás ellen beszél.  
 
Harangozó Zsigmond elnök elmondja, alpolgármester úrral együtt ott voltak a KOKO 
GYM KSE edzőtermének avatásán.  A versenyzők már magas szintű eredményeket értek 
el, rövid időn belül bizonyítottak, álláspontja szerint megérdemlik a 100 EFt támogatást. 
 
Máté István egyetért az ISB 2010. évi keretének felosztásával, illetve a tartalék 
összegével. Javasolja a sportág felelősöknek, hogy az egyesületek pénzügyi elszámolásához 
benyújtott számlákat, dokumentumokat tételesen nézzék át, ellenőrizzék le, vizsgálják 
meg, mire költötték a kapott támogatást. A beszámolók Horváth István ISB titkárnál 
megtalálhatóak.   
 
Harangozó Zsigmond elnök hozzászólásában elmondja, az egyesületek elszámolásait és 
a benyújtott támogatási kérelmeket alaposan átnézte. Egy-egy szakosztállyal egyeztetett is, 
pl. felhívta a Pápai Kosárlabda Klub figyelmét a költségek ésszerűbb felhasználására. Az 
elszámolás alapján a vidéki játékosoknak nagy összegben van kifizetve útiköltség, hetente 
több alkalommal utaznak Pápára. Át kell gondolni a költségek csökkentésének 
lehetőségét, pl. albérletet lehetne kivenni több játékos számára vagy ilyen játékost nem 
foglalkoztatna az egyesület. Véleménye szerint ezen mindenképpen változtatni kell az 
egyesületnek. 
 
Miután a napirendhez egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezik, kéri a bizottság 
álláspontját a támogatási összegekről a módosított javaslatok figyelembevételével.  
 
Az ISB 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 
 6/2010.(II.17.)  ISB határozat 

Pápa Város Önkormányzat Ifjúsági és Sport Bizottsága a 
sportegyesületek 2010. évi támogatását az alábbiak szerint 
határozza meg azzal, hogy az 500 000 Ft feletti támogatások 
két részletben, március 31-ig és augusztus 31-ig kerülnek 
kiutalásra: 

 Pápai Sportegyesület     2.700.000,- Ft 
    - atlétika 1.450.000,- Ft 
    - cselgáncs    100.000,- Ft 
    - sakk     300.000,- Ft 
    - úszás              400.000,- Ft 
    - vizilabda    450.000,- Ft 
                   Elekthermax Vasas SE       6.200.000,- Ft 
    - kézilabda 4.000.000,- Ft 
    - tenisz    200.000,- Ft 
    - teke  2.000.000,- Ft 

Pápai Kosárlabda Club             5.500.000,- Ft 
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Pápai ELC Labd. up.              12.000.000.- Ft 
Pannónia Power SE                  650.000,- Ft 
Bakony Judo Club                  550.000,- Ft 
Tarczy DSK asztalitenisz             200.000,- Ft 
Griff SE (karate)                  100.000,- Ft 
Borsosgyőri SE         300.000,- Ft 
 
Tapolcafői SE                              900.000,- Ft 
Kéttornyúlaki SE                   800.000,- Ft 
Borsosgyőri Ifjúsági SE        700.000,- Ft 
Black Bunny RR. Club        250.000,- Ft 
Rebel-Lion Tánc SE                   250.000,- Ft 
Kilián DSE                    150.000,- Ft   
Pápai Mantis Kung-Fu        300.000,- Ft 
FF Sportkarate SE                   200.000,- Ft 
Pápai Tenisz Club                  200.000,- Ft 
Liget Tenisz Club                  300.000,- Ft 
Delta Íjászegyesület                  250.000,- Ft 
Várcsalit BT. Lovas Klub            100.000,- Ft 
Mozgássérültek Bástya SE           300.000,- Ft 
Y14 Postagalambsport SE             80.000,- Ft 
TITÁN SE                     70.000,- Ft 
Pápai Lovas Klub                  100.000,- Ft 
Honvéd Ezüstnyil SE          50.000,- Ft     
Koko Gym                   100.000,- Ft 

Összesen:                    34.800.000,- Ft 
                                       Maradt még 200 000 Ft elosztható összeg.  
 

Az Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri az elnököt, gondoskodjon 
a támogatási szerződések előkészítéséről.  
Felelős: elnök  
Határidő: azonnal  

 
2. Vegyes ügyek  
 
Harangozó Zsigmond elnök elmondja, a Swat Paintball Egyesület 2009. évben nyújtott 
be támogatási kérelmet, melyet az ISB elutasított. Az idei évben ismét kérnek támogatást. 
Alpolgármester úrral történt egyeztetés alapján nem javasolja az egyesület támogatását. 
Ezt követően kéri a bizottság állásfoglalását.  
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Az ISB 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
             7/2010.(II.17.)  ISB határozat 

Pápa Város Önkormányzat Ifjúsági és Sport Bizottsága 
elutasítja Swat Paintball Egyesület támogatási kérelmét.  

 
Zsegraics Gyula szerint a kiemelt kézilabda szakosztály visszafejlődött, ezért át kell 
gondolni, marad-e kiemelt szakosztály. Korábban szó volt arról, hogy megalakul a Női 
Kézilabda Szakosztály is, de azóta semmilyen információt nem kapott a bizottság. 
Sajnálatát fejezte ki, hogy a teke szakosztály is visszafejlődött. Nehéz lesz visszajutni egy 
osztállyal feljebb, mivel nincsenek meg a feltételek.  Továbbiakban elmondja, azért 
szokott a Tapolcafői SE részére több támogatást kérni, mert egy osztállyal feljebbjutottak.  
Jelenleg Tapolcafő egy osztállyal lejjebb van, úgy érzi, ezzel az információval tartozott a 
bizottságnak. Továbbá kérdése, hogy egyben vagy több részletben kapja-e meg az 
egyesület a jóváhagyott támogatást, mert meglátása szerint a továbbiakban új helyzet áll 
elő Tapolcafő esetében. Pődör Róbert abba fogja hagyni tevékenységét. A Tapolcafői SE 
valószínűleg egy osztállyal lejjebb, egy csapattal fog majd szerepelni. Megítélése szerint kár 
lenne a következő időszak lehetőségét tönkretenni azzal, hogy a támogatás teljes összege 
kiutalásra kerül. 
 
Harangozó Zsigmond elnök válaszában elmondja, a Tapolcafői SE két részletben kapja 
meg a támogatást. A továbbiakban tájékoztatja az ISB tagjait a női kézilabdával 
kapcsolatban. Elmondja, külön kérés nem érkezett be tőlük, de a Gazdasági 
Szakközépiskolába beindult a csapat. Pápa Város Önkormányzata a Magyar Kézilabda 
Szövetségtől kapott 3 000 EFt-ot, mely összeget a Kilián Diáksport Egyesület számlájára 
utalják  és a saját valamint a többi női szakosztály támogatására fordítják.  Örömét fejezte 
ki, hogy az egyesület már el is indította lányok részére kézilabdaedzéseket.  Úgy érzi, a női 
kézilabda sportágat kicsit jobban fel kellene karolni, mivel Pápa városában a nőknek a 
sportolási lehetőségei szűkebbek.  
 
Horváth István kiegészítésként elmondja, hogy az utánpótlás nevelés a Weöres Sándor 
Általános Iskolában elindult. A megyei I. osztályban van egy felnőtt női kézilabda csapata 
Pápának, ami MOTAX SE  néven szerepel. A Gazdasági Szakközépiskolában pedig a 14 - 
17 éves gyerekekkel folyik a munka. Bízik abban, hogy abból a pénzből, amit kapott a 
város, a kézilabda szakosztályok mindegyikét támogatni tudják.   
 
Harangozó Zsigmond elnök megkérdezi, van-e további kérdés, hozzászólás.  
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezik, megköszöni a bizottság tagjainak 
megjelenését, az ülést 16.15 órakor bezárja. 
 

k.m.f. 
 
 
  Horváth István s.k.         Harangozó Zsigmond s.k. 
         ISB titkár                       ISB elnök 


