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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Ifjúsági és Sport Bizottsága 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 
2020. június 24. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Siposs Géza termében tartott 
rendkívüli 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 8 
fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Kérte a Bizottságot, hogy a jegyzőkönyv 2. 
számú mellékleteként szereplő meghívó napirendjét fogadják el. 
 
10/2020.(VI.24.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága az ülés napirendi 
pontjait elfogadta 

 
Szavazati arány:   8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

Napirend: 
Közgyűlési napirend: 
 

1. Előterjesztés a kaposvári sportlétesítményeket működtető gazdasági társaság 
alapításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

2. Előterjesztés Kaposvári Sportközpont és Sportiskola vezetője közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetéséről és a magasabb vezetői beosztásának 
ellátására vonatkozó pályázati kiírásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

Napirendek tárgyalása 
1. Előterjesztés a kaposvári sportlétesítményeket működtető gazdasági társaság 

alapításáról 
 (Az előterjesztést közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

Az Ifjúsági és Sport Bizottság tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
11/2020.(VI.24.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a 
kaposvári sportlétesítményeket működtető gazdasági társaság alapításáról szóló előterjesztést 
és a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány:  7 igen 

1 tartózkodás 
0 nem 
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2. Előterjesztés Kaposvári Sportközpont és Sportiskola vezetője közalkalmazotti 

jogviszonyának megszüntetéséről és a magasabb vezetői beosztásának ellátására 
vonatkozó pályázati kiírásáról 
 (Az előterjesztést közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésében elmondta, felmerült, helytálló-e, hogy az 
intézvényvezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése közös megegyezéssel 
történjék. A Kormányhivataltól állásfoglalást kértek, mely még nem érkezett meg. Ha így 
nem felel meg, akkor módosul az előterjesztés és Polgármester Úr szünteti meg a 
közalkalmazotti jogállást. 
 
 
12/2020.(VI.24.) Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta 
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola vezetője közalkalmazotti jogviszonyának 
megszüntetéséről és a magasabb vezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati 
kiírásáról szóló előterjesztést, és a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 
 
Szavazati arány:  8 igen 

0 tartózkodás 
0 nem 

 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság elnöke az ülést bezárta. 
 
Kaposvár, 2020. június 24. 
 
 
 
 
 
 
     dr. Pintér Rómeó   dr. Giber Vilmos 

      tanácsnok        tanácsnok 
           jegyzőkönyv-hitelesítő 


