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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. június 6-án 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 
 
10/2012. (VI.06.) 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 az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
 

2. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester és dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
I. Egyebek: 
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1.  Tájékoztató a városarculati kézikönyv előrehaladásáról, valamint az arculat vizuális 
elemeire beérkezett javaslatok véleményezése  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
 
Napirendek tárgyalása: 

  
1. Előterjesztés az önkormányzat 2012. 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: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Szavazati arány rendelettervezetre: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 
11/2012. (VI.06.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága az 
„önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról” című előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatot és rendelettervezetet elfogadásra javasolja.  
 
 
2. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról  
 
Dr. Bendli Attila törvényességi referens tájékoztatásul elmondta, hogy az előterjesztést eddig 
három bizottság és két településrészi önkormányzat tárgyalta, a rendeletmódosításokat 
támogatták. Az Oktatási Bizottság javasolta a talajterhelési díj megfizetése alól mentesíteni a 
rendelet-tervezetben szereplő eseteken túl a felépítmény nélküli ingatlanokat.  
 
Dr. Csató László képviselő és az Oktatási Bizottság tanácsnoka tájékoztatta a Bizottság tagjait, 
miért javasolták a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi rendelet módosítását: van egy pillanatnyilag 
megoldhatatlan helyzet, az egyik hivatal és a másik hivatal között elvész a jogszabály szellemisége. 
A talajterhelési díj mértéke ez évtől jelentősen emelkedett,  érzékenyen érinti azokat, akik az 
építési telkeiket még nem tudták beépíteni, azok egyelőre kertet művelnek. A víz a telken belül 
bevezetésre került, de épület nincs, ahol szennyvíz termelődhetne, nincs mit a szennyvízhálózatra 
kötni. Ezek az ingatlanok építési telekként vannak a helyi adóhatósághoz bejelentve, ennek 
megfelelően adóznak, ugyanakkor a talajterhelési díjat is kivetik a KAVÍZ által közölt éves 
vízfogyasztás alapján, pedig nem képződik szennyvíz. A KAVÍZ nem hajlandó kiadni igazolást 
arra vonatkozóan, hogy az ingatlanon nincs felépítmény. 
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Nem kéri a Bizottságot, hogy támogassa az Oktatási Bizottság javaslatát, csak tájékoztatásul 
mondta el felvetésük indokát. 
  
Pintér Attila tanácsnok megköszönte Csató tanácsnok úrnak a javaslatuk ismertetését. 
 
Dr. Bendli Attila törvényességi referens tájékoztatásul elmondta, hogy a törvény szerint 
talajterhelési díjat annak kell fizetni, aki szennyvizet helyez el a telkén. 
 
Egyéb kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. A bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
Szavazati arány rendelettervezetekre: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
12/2012. (VI.06.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága az 
„önkormányzati rendeletek hatályosulásáról” című előterjesztést megtárgyalta és a 
rendelettervezeteket támogatja.  

 
 
3.   Tájékoztató a városarculati kézikönyv előrehaladásáról, valamint az arculat vizuális 
elemeire beérkezett javaslatok véleményezése  
 
Pintér Attila tanácsnok javasolta módosítani a határozati javaslatot akként, hogy a pályázati 
kiírás ne csak az egyetem hallgatói részére készüljön, hanem tágítva a kört, az Egyetem számára 
legyen megküldve.  
 
Gelencsér Ferencné képviselő megkérdezte, felmerült-e Kaposvárról elszármazott művész 
felkérése, hogy vegyen részt  a munkákba? 
 
Pintér Attila tanácsnok válaszában elmondta, hogy felmerült. Komoly vita, vagy inkább 
beszélgetés alakult ki, van-e lehetőségünk arra, hogy szélesebb körben írjunk ki pályázatot?  
Szerencsésebb lenne, ha szélesebb körben írnánk ki pályázatot, de javasolta továbbra is az 
Egyetem keretei között maradni. 
 
S allay Attiláné vagyongazdálkodási igazgató elmondta, az Egyetemmel szeretnénk a további 
munkát folytatni, az eddig megszületett szellemi termék alkalmas erre, és a város anyagi forrása is 
szűkös. 
 
Dr. Csató László képviselő megkérdezte, a logó és betűtípus grafikáról szól? M ivolt az alapvető 
gondja a munkacsoportnak? A munkabizottság adott-e instrukciókat, mi felé haladjanak? 
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Pintér Attila tanácsnok elmondta, az Igazgatóság adott segítséget a hallgatói csoportnak, hogy el 
tudjanak indulni a munkával. Írott anyagot is kaptak és maga is tartott előadást a hallgatók részére. 
Művészetileg, grafikailag nem tudtak támpontot adni.  
 
S allay Attiláné vagyongazdálkodási igazgató kiegészítésül elmondta, megfogalmazni nagyon 
nehéz, mit szeretnénk. Egy olyan egyedi és sajátos logót kellene találni, melyről mindenkinek 
Kaposvár jut róla az eszébe. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő elmondta, hogy nem volt olyan átütő javaslat és ötlet, amit várt a 
munkacsoport. A határozati javaslattal kapcsolatban elmondta, szeretné bővíteni a kört, javasolja 
megkeresni a Zichy Iskola diákjait és tanárait – van reklámgrafikai szakuk -, a városban lévő 
reklámgrafikusokat. 
 
Gelencsér Ferencné képviselő elmondta, nem azért tette fel a kérdését, mert bármi kifogása 
lenne a diákokkal kapcsolatban, de pár éve élhetnek Kaposváron, nem túl sokat tudhatnak a 
városról. 
Vargáné Friss Judit bizottsági tag támogatta dr. Szép Tamás tanácsnokot, nagyon sok 
tehetséges rajztanár is van a városban. Sokan dolgoznak ingyenek a városnak, a pályázatot úgy 
kellene valahogy megfogalmazni, derüljön ki, hogy erkölcsi elismeréssel jár az első helyezés. Pl. 
Kaposvár támogatásaként nem lehetne megfogalmazni? 
Egyetértett Gelencsér Ferencné képviselő asszonnyal abban, hogy kaposvári életérzést az tud 
megfogalmazni és megfogni, aki itt él. 
  
Pintér Attila tanácsnok egyetértett Vargáné Friss Judit utolsó mondatával. 
Roppant nehéz dolog, hogy lehet feloldani azt az ellentmondást, hogy van szakmai elvárás a 
kifogástalan munkával kapcsolatban és össze kellene egyeztetni a költséghatékonysággal. 
Polgármester úr és jegyző úr javaslatára lett első körben az egyetem felkérve. Vannak lelkes 
amatőrök, jó szakemberek. Végig kell gondolni, ha lesz nyertes, a dicsőségen túl arra is kell 
gondolni, hogy személyesen alkalmas-e a városarculati kézikönyv elkészítésére. Ha nem, kinek 
adjuk a munkát. A nyertes kérheti, hogy a grafikai elem legyen jogdíjas. 
Szívesen venné és örülne, ha tágra nyitnánk a kapukat, de sok mindent figyelembe kell venni. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő továbbra is fenntartotta javaslatát, meghívásos pályázat legyen, az 
Egyetem mellett kapjon felkérést a Zichy Szakközépiskola és kaposvári reklámgrafikusok. A 
kézikönyv elkészítése egy következő lépés. 
 
Horváth Katalin bizottsági tag javasolta kétfordulóssá tenni, az első kör után nyilvános pályázat 
közzétételét javasolta. 
 
Pintér Attila tanácsnokvéleménye szerint nem kell tovább bővíteni a kört. 
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S allay Attiláné vagyongazdálkodási igazgató javasolta, hogy a korábban elfogadott utat 
folytassuk, ha zsákutcába kerülnénk, térjünk vissza a témára. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő módosította javaslatát, „lemondott” a profikról, de továbbra is kérte 
bevonni a város fenntartásába tartozó Zichy Iskolát. 
 
Dr. Csató László képviselő támogatta dr. Szép Tamás javaslatát, ez nem egy olyan nagy kör, ha 
az önkormányzat által fenntartott iskolával bővül. Viszont érti, hogy az előterjesztésben írt 
határozati javaslat tisztségviselőkkel egyeztetett, az a kérdés, tehetjük-e, módunkban áll-e a 
határozati javaslattól eltérni? 
 
Gelencsér Ildikó bizottsági titkár elmondta, dr. Szép Tamás tanácsnok úr módosító 
indítványáról szavazni kell. Képviselő úr indítványa javaslatként kerül a tisztségviselők elé, akik 
döntenek arról, hogy bevonják vagy sem a munkába a Zichy Iskolát. 
 
Szavazati arány dr. Szép Tamás képviselő kiegészítő határozati javaslatára: 6 igen, 0 tartózkodás, 
0 nem (dr. Szép Tamás képviselő nem szavazott) 
Szavazati arány kiegészítéssel a határozati javaslatra: 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
 
 
 
 
13/2012. (VI.06.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága elfogadta a 
városarculati kézikönyv előrehaladásáról, valamint az arculat vizuális elemeire érkezett javaslatok 
véleményezéséről szóló tájékoztatót. A Bizottság felkéri a témával foglalkozó munkacsoportot, 
hogy határozza meg a logóval kapcsolatos elvárásokat és a pályázati kiírást állítsa össze a 
Kaposvári Egyetem számára. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága javasolja Szita 
Károly Polgármester úr és dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző úr részére, hogy a pályázati kiírást az 
Egyetemen kívül a Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium részére 
is küldje meg. 
 
Felelős:   Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:   2012. szeptember 10. 
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Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2012. június 6. 
 
 
 
 
                            Gelencsér Ildikó                                                  Pintér Attila 
                                     titkár                                                               tanácsnok 


