
2019.04.17. C:\temp\z37\20190801_isb.doc 1/2 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Ifjúsági és Sport Bizottsága 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 
2019. augusztus 1. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Siposs Géza termében tartott 
üléséről. 
Jelen voltak a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként szereplő jelenléti ív szerint, mely 
tartalmazza a megjelent bizottsági tagok nevét, megjelenésük tényét. 
dr. Pintér Rómeó tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági tagokat, valamint a 
Hivatal dolgozóit.  
dr. Pintér Rómeó tanácsnok a jelenléti ív alapján megállapította, hogy 6 fő jelen van, így a 
bizottság határozatképes. Kérte a Bizottságot, hogy a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként 
szereplő meghívó napirendjét fogadják el. 
 
 
20/2019.(VIII.1.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága az ülés napirendi 
pontjait elfogadta. 
 
Szavazati arány:  6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 
 

Napirend: 
 
Közgyűlési napirend: 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
és a költségvetési rendelet, valamint az elektromos töltőállomások 
üzemeltetéséről szóló 15/2018. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
 

Napirendek tárgyalása 
1. Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

és a költségvetési rendelet, valamint az elektromos töltőállomások 
üzemeltetéséről szóló 15/2018. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(Az előterjesztést közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Szavazati arány a határozati javaslatról:    6 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 

 
Szavazati arány a költségvetési rendeletről:    6 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 
 

Szavazati arány a 15/2018.(V.7.) önkormányzati rendeletről: 6 igen 
0 tartózkodás 
0 nem 
 

21/2019.(VIII.1.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet, 
valamint az elektromos töltőállomások üzemeltetéséről szóló előterjesztést, és a határozati 
javaslatot, valamint a rendeleteket elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság elnöke az ülést bezárta. 
 
 
Kaposvár, 2019. augusztus 1. 
 
 
 
 
 
     dr. Pintér Rómeó   Csutor Ferenc 

      tanácsnok        tanácsnok 
           jegyzőkönyv-hitelesítő 


