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KAPOS VÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS  KÖZGYŰLÉSÉNEK 
MARKETING ÉS  TURISZTIKAI BIZOTTS ÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága  
2011. január 13-án Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal sajtószobájában megtartott 
rendkívüli üléséről.  
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Pintér Attila tanácsnok köszöntötte a megjelenteket.  
M egállapította, hogy az ülésen 6 fő bizottsági tag jelen van, a bizottsági ülés határozatképes.  
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte a Bizottság tagjait, a meghívóban szereplő napirendeken kívül 
van-e más napirend tárgyalására javaslat?  
Pintér Attila tanácsnok javasolta napirendre felvenni a 81/2010.(IX.2.) Vagyongazdálkodási és 
Turisztikai Bizottsági határozat visszavonásáról és a Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület 
támogatási kérelméről című előterjesztést. 
M ás javaslat nem hangzott el. 
 
Szavazati arány  a meghívóban szereplő és a felvételre javasolt napirendek tárgyalására: 6 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás 
 
1/2011. (I.13.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a meghívóban 
szereplő napirendek tárgyalását jóváhagyta, a 81/2010.(IX.2.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai 
Bizottsági határozat visszavonásáról és a Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület támogatási 
kérelméről című előterjesztést napirendjére vette.  
 
 
NAPIRENDEK: 
 
I. Közgyűlési előterjesztés véleményezése: 

   
1. Előterjesztés a Rippl-Rónai év programjáról, a 2011. évi kiemelt városi 

rendezvényekről 
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Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
 
 
 
 
II. A Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés: 
 
1. Előterjesztés a 81/2010.(IX.2.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat 

visszavonásáról és a Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület támogatási 
kérelméről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

      Közreműködik: Sárdi Péter igazgató  
 

 
Napirendek tárgyalása: 

  
1. Előterjesztés a Rippl-Rónai év programjáról, a 2011. évi kiemelt városi rendezvényekről 
 
Dr. S zép Tamás képviselő elmondta, az anyag szól a 2010. évi rendezvényekről is. Gratulált és 
köszönetét fejezte ki azok részére, akik a rendezvényeket megszervezték. Újdonság volt és minden 
várakozást meghaladó sikere volt a Kamarazenei Fesztiválnak. 
A 2011. évi rendezvényekkel kapcsolatban elmondta, hogy ugyanazokkal épül fel, mint a 2010-es 
évi. Önmagában ez nem baj, de jó lenne, ha a város vezetése, a városlakók hosszabb távon ki 
tudnák választani azokat a rendezvényeket, amivel hosszabb távon ki fog tűnni az ország 
mezőnyéből. Elfogadja, támogatja azt a döntést, hogy a húzó rendezvény a nemzetközi 
kamarazenei fesztivál, de több mint felét elveszi a rendezvény-keretnek. A többi rendezvénynél 
kevesli a támogatást és rendkívül aránytalannak tartja a pénz szétosztását a kamarazenei fesztivál 
javára.  
M egkérdezte, hogy a tavaszi fesztivál ebben az évben miért nem kerül megrendezésre. 
 
Dr. Csató László képviselő véleménye szerint összességében megmaradtak azok a rendezvények, 
amelyekre hosszabb távon lehet támaszkodni. Támogatja az előterjesztést. 
 
Pintér Attila tanácsnok véleménye szerint érdemes lenne újragondolni a város turisztikai 
kínálatát. Javasolta határozatba foglalni, hogy dolgozzunk ki indikátor rendszert, ami sokat segíthet 
az Oktatási Igazgatóságnak. M a a támogatás költségelvű. Dolgozzunk ki támogatás szempontú 
rendszert arra vonatkozóan, hogy milyen szempontok szerint finanszírozza az önkormányzat a 
rendezvényeket. 
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Dr. Csató László képviselő egyetértett mérce, követelményrendszer működtetésével, nem értett 
egyet viszont az újragondolással. Javaslatokat bárki beterjeszthet. Nem ért egyet az egész 
átgondolásával. 
 
Vargáné Friss Judit bizottsági tag elmondta, dr. Szép Tamás képviselővel ért egyet, legyenek 
prioritások. Tudomása szerint civil szervezetek részére kiírtak pályázatot, meg kellene nézni, hogy 
azokhoz az önkormányzat nem tud-e csatlakozni. 
 
Horváth Katalin bizottsági tag véleménye szerint a sokszínűséget fel kell vállalni, de saját döntés 
alapján prioritásokat kell felállítani és azokat finanszírozni. Egy-egy rendezvénynél keresni kellene 
a civil szervezeteket is. Hiányolja, hogy az előterjesztés egyik rendezvényénél sem szerepelnek 
marketing költségek. Véleménye szerint nagyobb nyilvánosságot kell adni a rendezvényeknek. 
Pintér Attila tanácsnok visszatérve az előbbi javaslatára, azt pontosította. Az újragondolás 
helyett az újrapozícionálásnak adna nagyobb hangsúlyt. Továbbra is az a véleménye, hogy 
egyértelművé kell tenni a pozicionálásokat. 
Javasolja, hogy vizsgálja meg az igazgatóság a 2012-es és későbbi kiemelt rendezvények támogatási 
szempontrendszere kidolgozásának lehetőségét. Javasolta továbbá, hogy a turisztikai termékkínálat 
újrapozícionálásának lehetőségét vizsgálják meg a szakmai igazgatóságok.  
 
Szavazati arány Pintér Attila tanácsnok javaslataira: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Szavazati arány eredeti határozati javaslatokra: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
2/2011. (I.13.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a „Rippl-Rónai 
év programjáról, a 2011. évi kiemelt városi rendezvényekről” című előterjesztést megtárgyalta és a 
határozati javaslatokat az alábbi kiegészítéssel elfogadásra javasolja: 

 
15.) A szakmai igazgatóságok vizsgálják meg a 2012. és azt követő évek kiemelt 

rendezvényeinek támogatási szempontrendszere kidolgozásának lehetőségét. 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
    Sárdi Péter igazgató 
Határidő:   2011. november 10. 

 
16.) A szakmai igazgatóságok vizsgálják meg a 2012. és azt követő évek kiemelt rendezvényei 

turisztikai szempontú újrapozícionálásának lehetőségét. 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
    Sárdi Péter igazgató 
Határidő:   2011. november 10. 
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2. Előterjesztés a 81/2010.(IX.2.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat 

visszavonásáról és a Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület támogatási 
kérelméről 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. A Bizottság vita 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Szavazati arány: 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
 
3/2011. (I.13.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
1.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága a 

Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság 81/2010.(IX.02.) számú határozatát visszavonja. 
         

Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:   azonnal 
 

2.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága úgy 
határozott, hogy a Kapos-Parti Lovasnap megrendezésében támogatja a Kecelhegyi 
Lovassport Közhasznú Egyesületet 150 000 Ft-tal az Idegenforgalmi Keret 2010. évi 
maradványa terhére. 

         
 Felelős:    Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
 Határidő:   azonnal 

 
Pintér Attila tanácsnok tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy Sárdi Péter igazgató úr, aki a 
jelenlegi bizottsági ülésen egyéb irányú hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, ebben a 
pozíciójában holnap dolgozik utoljára, nyugdíjba vonul. 1994-től dolgozik ebben a beosztásban. 
Javasolta, hogy a Bizottság fejezze ki köszönetét igazgató úrnak az ezen idő alatt végzett jelentős 
tevékenységéért, munkásságáért. 
 
A bizottság tagjai a javaslattal egyetértettek. 
 
A Bizottság köszönetét fejezi ki Sárdi Péter igazgató úrnak a Városházán 1994. évtől 
nyugdíjazásáig végzett jelentős tevékenységéért, munkásságáért. Jövőbeni ténykedéséhez a 
Bizottság sok sikert, jó egészséget kíván! 
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Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2011. január 13. 
 
 
 
 
                            Gelencsér Ildikó                                                  Pintér Attila 
                                     titkár                                                               tanácsnok 


