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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. december 7-én a Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 103. tárgyalójában 
megtartott üléséről.  
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Pintér Attila tanácsnok köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülésen a bizottság 6 
tagja jelen van, a bizottsági ülés határozatképes.  
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte a Bizottság tagjait, a meghívóban szereplő napirendeken kívül 
van-e más napirend tárgyalására javaslat?  
Egyéb napirend tárgyalására a bizottsági tagok részéről javaslat nem hangzott el. 
Pintér Attila tanácsnok javasolta a III. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál 
megrendezéséről szóló előterjesztést napirendre venni. 
 
Szavazati arány a meghívóban szereplő napirendek és a felvételre javasolt napirend tárgyalásáról: 6 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
22/2011. (XII.07.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a meghívóban 
szereplő napirendek tárgyalását jóváhagyta és a III. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál 
megrendezéséről szóló előterjesztést napirendjére vette. 
 
Horváth Katalin bizottsági tag megérkezett, a jelenlévő tagok létszáma 7 fő. A Bizottsági ülés 
határozatképes. 
 
NAPIRENDEK: 
 
I. Közgyűlési előterjesztések véleményezése: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 
és a költségvetési rendelet módosításáról 
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Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
 
 
2. Előterjesztés „BIZTONS ÁG ÉS  MINŐS ÉG” Kaposvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 

3.  Előterjesztés a III. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál megrendezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
 

Napirendek tárgyalása: 
  

1.  Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és 
a költségvetési rendelet módosításáról 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés nem hangzott el. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő megkérdezte, mi a helyzet a Kapos vésztározóval kapcsolatban. 
Szerepel-e a koncepcióban? 
 
Molnár György gazdasági igazgató válaszában elmondta, tudomása szerint pályázat készült, de 
az Önkormányzatot annyiban érinti, hogy a vésztározó önkormányzati tulajdonú ingatlanokat is 
érint. Állami beruházásról van szó, az önkormányzati költségvetést nem érinti. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő megköszönte a választ, de szeretne további információt. Kérte, hogy 
az Önkormányzat legalább levélben sürgesse a feladatot a Vízügyi Igazgatóságnál. 
Észrevételezte, hogy bizonyos felújításoknál nagyon alacsony a szerződéses lekötöttség és 
teljesítés. Szóbeli kiegészítést kért a feladatok állásáról. 
 
Molnár György gazdasági igazgató válaszában elmondta, tudtuk, hogy az idei év nehéz lesz, a 
következő azonban még nehezebb. Ennek figyelembevételével kerültek a legszükségesebb munkák 
megrendelésre. Az út-, híd felújítási keret nagy része kerül elköltésre. Szándékosan maradunk el a 
tervtől, mert tartalékolni akarunk, a hitelkeret is szűkös. Nem mulasztás történt, hanem tudatos 
halasztás. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb vélemény, észrevétel nem hangzott el. 
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Szavazati arány határozati javaslatra: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Szavazati arány rendelettervezetre: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 
23/2011. (XII.07.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága az 
„önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet 
módosításáról” című előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot és rendelettervezetet 
támogatja. 
 
 
2. Előterjesztés „BIZTONS ÁG ÉS  MINŐS ÉG” Kaposvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés nem hangzott el. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő megkérdezte, hogy az előterjesztés azon része, mely „A 
központosított előirányzatok kapcsán említést érdemel, hogy a helyi szervezési intézkedésekhez 
kapcsolódó többletkiadások támogatási összege 26 %-kal emelkedik. A 2011. évinél 2 milliárd Ft-
tal magasabb összeg áll rendelkezésre az önkormányzatok Európai Uniós fejlesztési pályázatai 
saját forrás kiegészítésének támogatására.” az összes önkormányzatra vonatkozik? 
 
Molnár György gazdasági igazgató válaszában elmondta, hogy igen, az eddigiekhez képest 
ennyivel nő. Tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás több mint 600 millió Ft-ot nyert. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb vélemény, észrevétel nem hangzott el. 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
 
24/2011. (XII.07.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága a „ 
„BIZTONSÁG ÉS M INŐSÉG” Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi 
költségvetési koncepciója” című előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot támogatja. 
 
 
3. Előterjesztés a III. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál megrendezéséről 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés nem hangzott el. 
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Dr. S zép Tamás képviselő megkérdezte, tudunk-e valamit a programokról? 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális munkatárs válaszában elmondta, hogy hasonlóan épül 
fel, mint a tavalyi. A gerincét a komolyzenei fellépések adják, melyek helyszíne lesz a Szivárvány 
Kultúrpalota és templomok. A könnyűzenét a szabadtérre vinnék. M i a saját programjainkat 
tudjuk hozzákapcsolni. A Kamarazenei Fesztivál a városnak húzó rendezvénye lehet a következő 
időszakban is. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő megkérdezte, kell-e az engedélye a fesztivál szervezőjének az 
önkormányzati rendezvényekhez? Többször elmondta, most is elmondja, hogy véleménye szerint 
minőségi gasztro fesztivált is hozzá lehetne rendelni, mint pl. minőségi somogyi borok 
bemutatkozása. Véleménye szerint a borászok is hozzájárulnának a rendezvényhez. 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális munkatárs válaszában elmondta, nem kell engedélyt 
kérni a Fesztivál szervezőjétől, az az érdek, hogy az önkormányzati rendezvények is 
párhuzamosan, a Kamarazenei Fesztiválhoz kapcsolva menjenek. „Somogy ízei” címen terveznek 
gasztronómiai rendezvényt. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb vélemény, észrevétel nem hangzott el. 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
25/2011. (XII.07.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága a „III. 
Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál megrendezéséről” című előterjesztést megtárgyalta 
és a határozati javaslatot támogatja. 
  
Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a nyílt ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2011. december 7. 
 
 
 
 
                            Gelencsér Ildikó                                                  Pintér Attila 
                                     titkár                                                               tanácsnok 


