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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Sportbizottsága 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 2013. február 

06. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Síposs Géza termében tartott  rendkívüli 
üléséről. 

 

 

Jelen volt: a csatolt jelenléti ív szerint. 

 
 

Dér Tamás tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági tagokat, a meghívott 

vendéget, valamint a Hivatal dolgozóit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 6  fő  jelen 

van, így a bizottság  határozatképes. 

A jegyzőkönyv:  
- 1. számú melléklete a meghívó, tartalmazza a javasolt napirendi pontot. 

- 2. számú mellékleteként szereplő jelenléti ív tartalmazza a megjelent bizottsági tagok nevét, 

a meghívottak nevét, megjelenésük tényét. 

 

Dér Tamás tanácsnok kérte a bizottságot, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot 
fogadják el.  

 

 

 

1/2013. (II.06.) Sportbizottsági  határozat: 
 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Sportbizottsága az ülés napirendi pontjait  

elfogadta. 

 
 

Szavazati  arány:  6  igen 

0 tartózkodás 

0 nem 

 
 

Dér Tamás tanácsnok tájékoztatta a bizottságot, hogy 2013. január 01-től  a bizottsági 

jegyzőkönyv hitelesítésére bizottsági tagot kell felkérni. Javasolta Borhi Zsombort,  

akadályoztatása esetén helyettesítésére  Papp Attilát.  
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2/2013. (II.06.) Sportbizottsági  határozat: 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Sportbizottsága a bizottsági jegyzőkönyvek 

hitelesítésére Borhi Zsombort, akadályoztatása esetén helyettesítésére  Papp Attila bizottsági 
tagokat választotta meg. 

 

 

         Szavazati  arány:   6   igen 

                                       0  tartózkodás 
    0  nem 

 

 

 
Napirendek tárgyalása: 

 

 

1. Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek rendkívüli támogatási kérelméről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György  igazgató 

 

(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

 
 

3/2013. (II.06.) Sportbizottsági  határozat: 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Sportbizottsága megtárgyalta a kiemelt  
sportegyesületek rendkívüli támogatási kérelmérő l szóló előterjesztést, valamint határozati 

javaslatát és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  

 

         Szavazati  arány:   6   igen 

                                       0  tartózkodás 
    0  nem 

 

Kérdés nem volt.  

Hozzászólás nem volt.  

 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Dér Tamás bizottsági elnök az ülést bezárta. 

 

 

Kaposvár, 2013. február 06.  
 

 

 

                                         Dér Tamás                                     Papp Attila 

                                                  tanácsnok                                      bizottsági tag 


