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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  
2012. február 15-én Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 103. tárgyalójában 
megtartott üléséről.  
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Pintér Attila tanácsnok köszöntötte a megjelenteket.  
M egállapította, hogy az ülésen 7 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?  
A Bizottság ragjai részéről javaslat nem hangzott el. 
 
Szavazati arány a meghívóban szereplő napirendek tárgyalására: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
1/2012. (II.15.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a meghívóban 
szereplő napirendek tárgyalását jóváhagyta. 
 
NAPIRENDEK: 
 
I. Közgyűlési előterjesztés véleményezése: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
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3. Előterjesztés a 2012. évi kiemelt városi nagyrendezvények programjáról és 

költségvetéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató  

 
 

II. Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Marketing és Turisztikai 

Bizottságának 2012. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Pintér Attila tanácsnok 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
 
Napirendek tárgyalása: 

  
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. A 
Bizottság vita nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Szavazati arány rendelettervezetre: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 
2/2011. (II.15.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága „Kaposvár 
M egyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról” című 
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot és rendelettervezetet elfogadásra javasolja.  
 
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetéséről 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés nem hangzott el.  
 
Dr. Csató László képviselő megkérdezte, hogy  az önkormányzati intézményeknél minden 
érintett dolgozó megkapja-e a teljeskörű bérkompenzációt? Olyan információi vannak, hogy nem 
minden érintett kapott teljes mértékű kompenzációt. 
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Molnár György gazdasági igazgató elmondta, hogy a bérkompenzációra állami szabályozás 
alapján, állami forrásból kerül sor. Voltak problémák a szabályozás hiányosságai miatt, ill. volt 
olyan dolgozó, aki késve jelezte az igényét. Utána fog nézni és tájékoztatni fogja a bizottság tagjait.  
 
Dr. S zép Tamás képviselő elmondta, hogy a járdák állapota miatt a körzetében gyakran 
panaszkodnak. Tudja, hogy a költségvetés összeállításánál nehéz helyzetben volt a Hivatal, 
mindenhol faragni kellett. Az út-, híd- és járdafelújításra tervezett 26 millió Ft előirányzat 
gyakorlatilag nulla Új induló feladatokra 5 millió Ft van tervezve. Az aránytalanságokra szeretné 
felhívni a figyelmet. A kiemelt sportegyesületeknél is faragtunk a kiadási előirányzatból. A 
Kamarazenei Fesztivál támogatása és a rendezvény is pár ezer embert érint Kaposváron, azokat 
akik elmennek. Nem ezek ellen van, a kultúrának nagy támogatója és fogyasztója, az 
aránytalanságokra szeretné felhívni a figyelmet. A járdán 70 ezer ember jár! A járda-felújításra a 4 
éves programban nem ezt vállaltuk! A balesetveszély megszüntetésére is kevés az 5 millió Ft. 
Kérte, ide nagyobb összeget átcsoportosítani. 
 
Dr. Csató László képviselő egyetértett dr. Szép Tamás tanácsnok úrral, de elmondta, szeretné 
megjegyezni, hogy az ő körzetében, a családi házas övezetben az ott lakók saját maguk is 
hozzájárulnak, tesznek a környezetükért azzal, hogy az ingatlanok felújításakor a járdát is térkővel 
rakják le. Véleménye szerint dr. Szép Tamás képviselő körzetében is az ott lakók tehetnének 
többet a környezetükért, bár nyilván ez a tehetősebb családoktól várható el. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő elmondta, aki megteheti, köszönet érte, de véleménye szerint nem ez a 
megoldás. Az ő körzetében nem a tehetős családok élnek, sok az idős és egyedülálló. Korábban is 
szorgalmazta, mérjék fel, melyik utcában tudna hozzájárulni a lakosság és milyen arányban a 
felújításhoz, de azt a választ kapta, hogy jogszabály nem engedi, hogy lakossági hozzájárulással 
újítsuk fel a járdákat. Sok feladat el fog kerülni a várostól, de az infrastruktúra itt fog maradni, 
költeni kellene rá! 
 
Molnár György gazdasági igazgató elmondta, hogy a kiemelt  sportegyesületeknél nincs 
csökkentés, bázis szinten van tervezve, csak a Közgyűlés tavalyi döntése szerint az idei 
előirányzat terhére került megelőlegezve támogatás, az idei költségvetés a maradék összeget 
tartalmazza. 
Az önkormányzat mozgástere akkor nőne, ha növekedne az ingatlanértékesítési és bérbeadásból 
származó bevétel. A kiadási előirányzatok növelésének egyrészt a forráshiány, másrészt a 
hitelképesség korlátja szab határt.  
 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 5 igen, 2 tartózkodás, 0 nem 
Szavazati arány rendelettervezetre: 5 igen, 0 tartózkodás, 2 nem 
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4/2012. (II.15.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága „Kaposvár 
M egyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről” című előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatot és rendelettervezetet elfogadásra javasolja.  
 
 
3.  Előterjesztés a 2012. évi kiemelt városi nagyrendezvények programjáról és 
költségvetéséről 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés nem hangzott el. 
 
Horváth Katalin bizottsági tag megkérdezte, hogy a „Kaposvár Anno – 300 év” programon belül 
tervezett 300 év zenében és irodalomban programnál lehetséges-e, hogy adott esetben zene-
irodalom-történelem hármasságban vizsgálják a kérdést? 
 
Kaposvár történetéről készülne kiadvány. M egkérdezte, ki lenne az, aki ezeket a kiadványokat 
áttekintené, aki olyan szakember, aki szakmailag garantálni tudja, hogy igényes kiadvány készül? 
Az előterjesztés a képeslapok kapcsán gondolt a levéltárra és könyvtárra. A könyvtár és a levéltár 
nevében felajánlotta a többi területen is a szolgáltatásukat. 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a farsangi rendezvény hogy sikerült ilyen időjárási 
körülmények között? A Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé önkormányzati 
támogatása jelentősen csökkent, az előterjesztés azonban úgy fogalmaz, hogy szeretnék tartani a 
színvonalat. Van-e, ami kipótolja az 5 millió Ft bevételt?  Tud-e olyan színvonalú lenni a 
rendezvény, mint amilyen két évvel ez előtt volt?  
 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális munkatárs válaszában elmondta, hogy az előterjesztés 
az Együd Művelődési Központ közreműködésével készült. Ezek kínálati programok, nem mind 
fog megvalósulni. Az a cél, minél több program valósuljon meg ezekből. M egköszönte Horváth 
Katalinnak a felajánlását. Véleménye szerint civilek bevonására is szükség lesz, hogy színvonalas 
legyen a program. 
M egítélése szerint a farsangi rendezvényből a szervezők kihozták, amit ki lehetett hozni. Sajnos a 
időjárás miatt volt olyan rendezvény, ami elmaradt, mert a fellépők nem tudtak megérkezni. 
Kevesebb programot és kevesebb nézőszámmal sikerült megvalósítani. 
Gyermekszínházi Biennáléval kapcsolatban elmondta, hogy hosszas tárgyalások eredménye a 3 
millió Ft támogatási összeg. Nyertes pályázatok kapcsán úgy tűnik, most jobban állnak, mint 
bármikor máskor. 
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Horváth Katalin bizottsági tag kérte, hogy kapjon választ a kiadvány lektorálásával, a 300 év 
zenében és irodalomban blokkba belefér-e a történelem kérdéseire. M egkérdezte, a várostörténeti 
blokknak ki a gazdája? A március 15-i várostörténeti vetélkedő kapcsolható-e a 300 évhez? 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális munkatárs válaszában elmondta, hogy a kiadvány csak 
akkor jelenik meg, ha lesz rá pénz és lektor és ha belefér ez a programelem a költségvetésbe és 
olyat tud nyújtani, ami valós, újat ad. Akkor készül.  
A „300 év zenében és irodalomban” blokkba belefoglalható a történelem.  
A március 15-i várostörténeti vetélkedőt egy egyesület szervezi, lehetne újítani. 
 
Dr. Csató László képviselő elmondta, a Szentjakabi Nyári Esték rendezvény az előterjesztés 
szerint nem tartozik önkormányzati támogatás. M egkérdezte, mit jelent ez? Önfenntartónak kell 
lennie, vagy pályázatot kell nyernie? 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális munkatárs válaszában elmondta, hogy a jegybevételből 
várhatóan a programok finanszírozhatók.  
 
Dr. Csató László képviselő megkérdezte, hogy a Szivárvány Kultúrközpont működtetése, 
fenntartása hogyan történik? 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális munkatárs válaszában elmondta, hogy az Együd 
Művelődési Központ részeként, annak költségvetéséből történik a működtetés. Elmondta, hogy 
„étlap”-ként kell kezelni az előterjesztésben szereplő programokat, amikor készült az anyag, még 
nem volt költségvetés. Úgy gondolja, sok szereplőnek önmérséklést kell gyakorolnia. Ennyi 
rendezvényt, programot nem tud elviselni a ma már látható költségvetés. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő elmondta, amikor olvasta az előterjesztést, azt hitte, mindegyik 
program megvalósításra kerül. Az elhangzottak alapján kicsit savanyú lett a szája.  
Javasolta a Festők Városa Hangulatfesztivál helyszíneit kibővíteni a Berzsenyi Parkkal, Rippl-
Rónai Parkkal, mert az egymás mellé szervezett rendezvények zavarhatják egymást. A Csokonai 
Fogadó udvar helyszíne jó ötlet, de figyelembe kell venni, hogy az épület le van zárva. Javasolta a 
Zichy Iparművészeti Szakközépiskola és az Egyetem Művészeti Karának bevonását a Festők 
Városa rendezvénybe. Véleménye szerint jobban kellene támaszkodni a diákokra, adva nekik egy-
egy területet, találják ki maguk a programjukat. Fontosnak tartja e rendezvényt a gasztronómiával 
összevonni. 
A régi Kaposvár képekben és Régi Kaposváriak képeken programhoz javasolta bevonni a Fő u-i 
kapualjakban lévő vitrineket, üresen álló üzlethelyiségek kirakatait. 
Javasolta, hogy a városlakóknak adjunk ki felhívást, hozzanak régi fotókat, a város digitális 
archívumát ezzel gazdagítani lehetne.  
Javasolta a nyári Kamarazenei Fesztiválhoz is a gasztronómiát bevonni, borutcákat kialakítani 
minőségi borokkal. 
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Horváth Katalin bizottsági tag tájékoztatta a bizottság tagjait, kb. 2 éve volt egy felhívásuk régi 
fényképekkel kapcsolatban. Vállalta, hogy utánanéz, milyen régi fényképeket vittek a városlakók. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő javasolta a Kapos TV bevonását is. 
 
Vargáné Friss Judit bizottsági tag támogatta dr. Szép Tamás képviselő javaslatával, hogy a 
rendezvényeket össze kell kötni a gasztronómiával. A bor mellett a sajtok kínálása, eladása is 
szóba kerülhetne. 
 
Pintér Attila tanácsnok nagyon jó ötletnek tartotta a leporellót. Úgy lenne érdemes összeállítani 
ha lesz rá forrás, hogy a legjelentősebb mozzanatokat nagyon hatásosan ki kellene emelni. Jó lenne, 
ha a háztartásokba, iskolákba, egyetemre el tudna jutni. 
Véleménye szerint, ha valóban összeáll egy olyan digitális anyag, akár a város honlapján is érdemes 
lenne megjelentetni. Az üresen álló ingatlanok portálját is fel lehetne díszíteni ezekkel a képekkel. 
Ha összeáll egy jól használható installáció, érdemes lenne olyan intézményekben is elhelyezni (pl.: 
Egyetem), amit sokan látogatnak. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő elmondta, hogy a Kaposvári Polgári Casino múlt heti előadása nagy 
remek volt. Nagy Zoltán helytörténész tartott előadást Kaposvár újjáalapításának 300. 
évfordulójának tiszteletére „Fordulópontok és érdekességek Kaposvár 300 éves történetében” 
címmel. Javasolta az előadást betenni a programsorba. 
 
Pintér Attila tanácsnok véleménye szerint látványossá és sikeressé kell tenni a programokat. 
 
Horváth Katalin bizottsági tag véleménye szerint a „Kaposvár régen és ma” kiadványt érdemes 
lenne frissíteni és árusítani is.  
Nagyon jó volt tavaly a Rippl-Rónai embléma. Megkérdezte, van-e a 300 év apropójából valami, 
ami 2012. évben megvásárolható, vihető szuvenír? 
 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális munkatárs a programok összeállításával kapcsolatban 
elmondta, hogy azok nem légből kapott ötletek voltak. A megvalósíthatóságukról is valamilyen 
szinten egyeztetés történt. 
 
(M olnár György gazdasági igazgató a 2. napirend, a 2012. évi költségvetési rendelet tárgyalásakor 
tett ígéretet, utána fog nézni, hogy a bérkompenzációt mindenki megkapta-e. Tájékoztatta a 
Bizottság tagjait, hogy időközben korrigálásra került a kifizetett bérkompenzáció, mindenki 
megkapta időközi kifizetésként a bérkompenzáció teljes összegét. 
A bizottság tagjai megköszönték a tájékoztatást.) 
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Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális munkatárs tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a 
főépítésznél összeállt egy nagyon szép képanyag. A face-book-on megjelenés terén léptünk előre. 
A Kaposvárról elszármazottak felkutatása, meghívása is cél. A Szivárvány Kultúrközpontban pl. 
holnap lesz előadása Kokas Katalinnak. 
M egköszönte az ötleteket, hozzászólásokat. A programok megvalósításában is számít majd a 
segítségre. 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
 
3/2012. (II.15.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a„2012. évi 
kiemelt városi nagyrendezvények programjáról és költségvetéséről” című előterjesztést 
megtárgyalta és a határozati javaslatot támogatja.  
 
 
4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Marketing és Turisztikai 
Bizottságának 2012. évi munkatervéről 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte a bizottság tagjait, van-e javaslat a munkaterv 
kiegészítésére? Javaslat nem hangzott el a tagok részéről.  
Pintér Attila tanácsnok tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy készül a városarculati kézikönyv. 
Véleménye szerint a június 6-i ülésen a bizottság már tudna dönteni a vizuális arculatról. Javasolta 
ennek megfelelően a munkatervet kiegészíteni. 
 
Gelencsér Ferencné képviselő megkérdezte, hogy a TDM beszámolónál hallottunk arculati 
kézikönyv készítéséről, kihez szól az?  
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a TDM  kézikönyve elkészült. Megnézték. Nagyon 
kevés olyan momentumot tartalmaz, aminek kaposvári specifikuma van. Inkább a térségnek szól, 
mint Kaposvár városnak. 
 
Tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy az Egyetem Művészeti Karát megkereste Polgármester úr 
és Jegyző úr. Balvin Nándor vezetésével a képi- és elektronikai ábrázolás szakosok neki láttak a 
vizuális arculati javaslatok készítésének. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatra és a munkaterv kiegészítésére: 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
 
5/2012. (II.15.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a 2012. 
évi munkatervét az alábbi kiegészítéssel jóváhagyja: 
 
A Bizottság a június 6-i ülésén megtárgyalja a városarculati kézikönyv előrehaladásáról szóló 
tájékoztatót és véleményezi az arculat vizuális elemeire érkező javaslatokat. 
 
Felelős:   Pintér Attila tanácsnok  
Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:   folyamatos 
 
 
 
Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2012. február 15. 
 
 
 
 
                            Gelencsér Ildikó                                                  Pintér Attila 
                                     titkár                                                               tanácsnok 


