
 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

 
 szám: 1/16-18/2010. 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Pápa Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sport Bizottsága 2010. május 5-én 
megtartott üléséről 
  
Helye: Polgármesteri Hivatal, házasságkötő terem 
  
Jelen vannak: Harangozó Zsigmond elnök, Gosztola Péter, Kovács József, Németh 
József, Szirbek Rita, Vörösvári Renáta, Zsegraics Gyula ISB tagok 
  
Tanácskozási joggal jelen van: Horváth István ISB titkár 
 

Meghívottként jelen van: Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 
 

Jegyzőkönyvvezető: Takó Sándorné 
  
Harangozó Zsigmond elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ISB 8 tagja 
közül 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 14.00 órakor megnyitja. Ezt követően kéri 
az ISB tagjainak állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendről. 
  
Az Ifjúsági és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

                              12 /2010.(V.05.) ISB határozat 
 Pápa Város Önkormányzat Ifjúsági és Sport Bizottsága 2010. 
május 5-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 
meg: 
1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
…/2010(....) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 
Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról 

      Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 
                        Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

2. Vegyes ügyek  
  
Napirendek tárgyalása: 
 
1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010.(...) önkormányzati 
rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése 
végrehajtásáról 
 
Harangozó Zsigmond elnök megkérdezi Menyhárt László pénzügyi osztályvezetőt, 
kiegészíti-e az írásos előterjesztést. 
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Menyhárt László osztályvezető köszönti a bizottság tagjait. Elmondja, hogy a 
sportfeladatok ellátására biztosított előirányzatok lehetővé tették a zavartalan 
feladatellátást. Az Ifjúsági és Sportbizottság a rendelkezésére álló előirányzatot teljes 
egészében felhasználta a tavalyi évben. Az eredeti előirányzat év közben megemelésre 
került, mely a pótelőirányzatok biztosítása miatt volt indokolt. Tájékoztatásul elmondja, 
hogy a LOMBARD Pápa FC utolsó havi támogatás kiutalása áthúzódott 2010. januárra, 
ezért nem mutat maradéktalan teljesítést az előirányzat. Az intézményi működtetésben 
fennakadás nem volt, a Városi Sportcsarnok működése is zavartalan volt. 
  
Harangozó Zsigmond elnök megköszöni Menyhárt László szóbeli kiegészítését, 
megkérdezi az ISB tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, 
hozzászólás. 
  
Miután kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a bizottság állásfoglalását a beszámolóról.  
 
Az ISB 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
  

13/2010.(V.05.) ISB határozat 
Pápa Város Önkormányzat Ifjúsági és Sport Bizottsága Pápa 
Város Önkormányzata Képviselőtestületének…/2010.(...) 
önkormányzati rendelet-tervezetét Pápa Város Önkormányzata 
2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést 
elfogadásra javasolja Pápa Város Önkormányzat 
Képviselőtestületének  

  
2. Vegyes ügyek 
  
Harangozó Zsigmond elnök elmondja, az Ifjúsági és Sport Bizottsághoz a Bakony Judo 
Klub és a Pápai Kosárlabda Club nyújtott be támogatási kérelmet. A Bakony Judo Klub 
azért fordult támogatási kérelemmel a bizottsághoz, mert az International Judo Federation 
rendelkezése értelmében májustól a szövetség fennhatósága alá tartozó nemzetközi 
versenyeken csak az IJF hivatalos szállítói által gyártott judogi-ban versenyezhetnek a 
résztvevők. Az Egyesület sportolói a közelmúltban Svédországban versenyeztek, 
júniusban pedig stuttgarti versenyen, valamint a győri serdülő világkupán is tervezik 
néhány versenyző indítását. A versenyen résztvevők kötelező felszerelése 56 EFt-ba kerül. 
Javasolja, hogy a bizottság 50 EFt támogatást nyújtson a Bakony Judo Club-nak. Ezt 
követően ismerteti a Pápai Kosárlabda Club kérelmét, mely szerint a megnövekedett 2010. 
évi utazási és egyéb járulékos költségek miatt 200 EFt póttámogatást kérnek.  
 
Szirbek Rita elmondja, a Rebel – Lion Tánc SE is szeretett volna többlettámogatást 
kérni, mivel Lengyelországba készülnek világversenyre. Az egyesületet polgármester úrhoz 
irányította, mivel a bizottság rendelkezésére álló keretösszeg már elosztásra került. 
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Harangozó Zsigmond elnök kérése, a sportág felelősök tájékoztassák az egyesületek 
vezetőit, hogy támogatási kérelmet ne nyújtsanak be a bizottsághoz, mivel az ISB 
keretéből minden összeg felosztásra került. Tájékoztatásul elmondja, hogy az újonnan 
alakult röplabda egyesület megkereste, akik szintén támogatást szerettek volna kérni a 
bizottságtól. Az egyesület vezetőjének elmondta, vegyenek részt versenyeken, valamint a 
következő évben szedjenek tagdíjat, melyet a támogatás feltételeként teljesíteniük kell. 
Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. 
 
Miután kérdés, hozzászólás nem érkezik, kéri a bizottság állásfoglalását a Bakony Judo 
Klub részére javasolt 50 EFt támogatásról.  
 
Az ISB 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
  

14/2010.(V.05) ISB határozat 
Az Ifjúsági és Sport Bizottság a Bakony Judo Klub részére - a 
versenyzők részére szükséges felszerelés vásárlása céljából - 50 EFt 
vissza nem térítendő támogatást biztosít. 

  
Harangozó Zsigmond elnök összegzésként elmondja, a bizottságnak nincs 
rendelkezésre álló támogatási kerete, így a Tarczy Lajos Általános Iskolában működő 
gyermek kosárlabda utánpótlás finanszírozására a Pápai Kosárlabda Club által benyújtott 
kérelmet a bizottságnak nem áll módjában támogatni. Megjegyzi, a tavalyi évhez képest 
200 EFt-tal több támogatásban részesült az egyesület. 
 
Kéri a bizottság állásfoglalását a támogatási kérelem elutasításáról.  
 
 Az ISB 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
                                                           

15/2010.(V.05.) ISB határozat 
Az Ifjúsági és Sport Bizottság a Pápai Kosárlabda Club részére a 
2010. évi működéshez többlettámogatást nem biztosít. 

 
Harangozó Zsigmond elnök elmondja, kezdeményezni fogja alpolgármester úrral való 
egyeztetést arról, hogy az esetlegesen más jogcímen maradványként jelentkező pénzösszeg 
az ISB részére átcsoportosításra kerüljön. Konkrétan a Lombard Pápa Termál FC 
támogatási összegétre gondol, amit részben a csapat teljesítményhez kötöttek, és a csapat 
köztudottan nem a várt eredményeket produkálja. 
 
Harangozó Zsigmond elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e további kérdés, 
hozzászólás. 
  
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Harangozó Zsigmond elnök 
megköszöni az ISB tagjainak és a pénzügyi osztály vezetőjének a megjelenést, az ülést 
14.35 órakor bezárja. 
 

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


