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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. november 7-én Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 103. tárgyalójában  
tartott 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 napirenden kívül 
van-e más napirend tárgyalására javaslat?  
A Bizottság tagjai részéről javaslat nem hangzott el. 
Pintér Attila tanácsnok javasolta a kaposvári polgárok tájékoztatását, alapvető információkhoz 
való hozzájutását, s a városba érkező turisták tájékozódását szolgáló okostelefonos alkalmazás 
elkészíttetéséről című előterjesztést, mely a bizottsági ülésen papír alapon kiosztásra került,  
napirendjére venni. . 
 
Szavazati arány a meghívóban szereplő napirend tárgyalására, ill. egy előterjesztés napirendre 
vételére: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
24/2012. (XI.7.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a 
meghívóban szereplő napirend tárgyalását jóváhagyta, a kaposvári polgárok tájékoztatását, 
alapvető információkhoz való hozzájutását, s a városba érkező turisták tájékozódását 
szolgáló okostelefonos alkalmazás elkészíttetéséről című előterjesztést  napirendjére 
vette.  
 
NAPIRENDEK: 
 
I. Közgyűlési előterjesztés véleményezése: 
 

1. Előterjesztés a 2013. évi kiemelt városi rendezvényekről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 



2012.11.10.               C\dok.\2012\bizottság\.jkv\11.07.                                                                     Gelencsér Ildikó                     2/6 

 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
 

2. Előterjesztés a kaposvári polgárok tájékoztatását, alapvető információkhoz való 
hozzájutását, s a városba érkező turisták tájékozódását szolgáló okostelefonos 
alkalmazás elkészíttetéséről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:            Szekeres Alán kommunikációs tanácsadó 

III. Egyebek: 
 
1./  A Marketing és Turisztikai Bizottság javaslata a Közgyűlés 2013. évi munkatervéhez 
      Kérem a javasolt témához a tárgyalási időpontra is javaslatot adni. 
 

2./ A Marketing és Turisztikai Bizottság kitüntetési javaslatai /Zárt ülés!/ 

     A 23/1991.(X.1.) önkormányzati rendelet alapján a Bizottság az alábbi kitüntetések 
adományozására tehet javaslatot: 

      „Kaposvár Város Díszpolgára” kitüntető cím, 
      „Kaposvár Városért” kitüntető cím, 
      „Kaposvár Város Szolgálatáért” kitüntetés. 
 
Napirendek tárgyalása: 

  
1. Előterjesztés a 2013. évi kiemelt városi rendezvényekről 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés nem hangzott el.  
 
Dr. S zép Tamás képviselő megkérdezte, hogy a Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálét kik 
látogatják a kaposvári iskolásokon és óvodásokon kívül? 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális ügyintéző elmondta, hogy felnőtt nézők is, akik nagyrészt 
szakmai közönséget jelentenek. A rendezvénnyel kapcsolatos kritikák pozitívak, a Biennálé 
jelentős szakmai rangot vívott ki magának. M indegyik előadás csaknem teltházzal ment. 
 
Dr. Csató László képviselő elmondta, hogy igénylik a résztvevők, hogy az Újévi Koncert a 
Színházban legyen. Horváth Gáborné Együd Művelődési Központ igazgatója szerint nem lesz rá 
elegendő fizetős kereslet. M egkérdezte, nem merült-e fel, hogy a rendezvény a Szivárvány 
Zeneházban tartsák? 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális ügyintéző elmondta, hogy új helyszínként felmerült a 
Szivárvány Zeneház, de annak befogadóképessége a Színháznál kisebb. Az idei újévi koncert az 
Együd Művelődési Központban került megrendezésre. A közönség úgy érezte, kevesebbet kapott, 
ezért szeretnék a 2013. évi újévi koncertet a Színházban megtartani. A jegybevétel a színház bérleti 
díját nagyjából fedezni fogja. 
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Dr. S zép Tamás képviselő véleménye szerint a 2013. évi rendezvénysorozat gyakorlatilag 
tükörképe a 2012. évi rendezvénysorozatnak. Kifogásolta, hogy a Festők Városa időtartama 3 nap. 
Véleménye szerint ez rendkívül kevés. Tudja, hogy financiális okai is vannak, de ha a turistákra is 
számítunk, kevés idő. Az elő- és utórendezvényeket közelebb kellene ennek a rendezvénynek az 
időpontjához tenni.  
Legyünk festők városa egész évben, főleg, hogy átadtuk a Rippl villát. Szükséges lenne a városnak 
egy művésztáborra a nyáron. 
A gyermekszínház és ifjúsági találkozó kapcsán többször elmondta már, hogy régen kialakult 
menetrend szerint szerveződik, ami önmagában nem baj. A baj az, hogy csak kaposvári és a 
környező pár településről érkezők látják. Véleménye szerint a mostani találkozó is nagyon belső, 
nekünk szóló volt. Hasonló kéne legyen, mint a Football Fesztivál, amire külföldiek is jönnek. 
 
Horváth Katalin bizottsági tag elmondta, úgy tapasztalta korábban is, hogy a városban a 
kulturális intézmények sok rendezvényt szerveznek, többször egymás programjára szervezve. Az 
intézményeknek össze kellene fogni rendezvényeik népszerűsítésére, melyek köré kisebb 
programokat is lehetne koordinálni. 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális ügyintéző elmondta, hogy a Festők Városa csütörtöktől 
vasárnapig tartó rendezvény. Sok anyagi- és egyéb támogatást kaptunk gazdálkodó- és civil 
szervezetektől, az összefogás eredményeként kevesebb költségvetésből tudtunk színvonalas 
rendezvényt tartani. 
Több éve tervezzük művésztábor megvalósítását, eddig a költségvetés csökkentési tendencia sajnos 
nem tette lehetővé a tábor megszervezését, de továbbra is élő, meglévő gondolat. 
A Festők Városa rendezvényt követően a VIII. Groteszk Kiállítás-t Pécsre vittük, ott láthatták. 
A kisebb rendezvények koordinációjával egyetért, de véleménye szerint nem biztos, hogy ezt a 
városházról kell irányítani. 
 
Harján Dávid bizottsági tag az ülésről távozott, a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 6 fő, a 
bizottsági ülés határozatképes. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő nem javasolta a Festők Városa rendezvény időtartamát csökkenteni. 
Ötletként vetette fel, hogy hétfőn pl. az általános iskolások, kedden a középiskolások, szerdán az 
egyetemisták mutatkozhatnának be. A tervezett 3 napos rendezvény semmi, kifelé kell eladni 
magunkat. 
 
Vargáné Friss Judit bizottsági tag elmondta, személyes ismeretség alapján tudja, hogy a 
keszthelyi egyetemisták szívesen eljönnének Kaposvárra megmutatni, mit tudnak.  
Véleménye szerint nem csak koncentráltan a Kossuth térre kell szervezni minden rendezvényt, 
sikeres volt, amikor pl. a lakótelepen énekeltek a fiatalok. 
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Az országban már úgymond, fesztiváldömping van, kis lépésekkel lehet előretolni a saját 
rendezvények sikerét. Segítségét ehhez felajánlotta. 
 
Horváth Katalin bizottsági tag egyetértett dr. Szép Tamás által elmondottakkal, legyen több 
napos rendezvény a Festők Városa 3 napnál. Az összefogást ez értelemben is meg lehet teremteni, 
több napot is ki lehetne rendezvénnyel tölteni. Lehetne a Deseda tó partjára akár az egyetemistákat 
kivinni. Több helyszínben kellene gondolkodni, a kisrendezvények így koordinálódnának a 
nagyrendezvények alá. 
 
Pintér Attila tanácsnok a koordináció igényére reflektálva elmondta, látva más városok példáját, 
meg lehet csinálni, de mindez kapacitás és erőforrás kérdése, nagyon nehéz elvárásokat 
megfogalmazni.  
A gyermekszínházi találkozó kapcsán elmondta, véleménye szerint komoly jelentősége van. 
Fontos az Egyetem szempontjából is, a hallgatók is próbálkoztak gyermekelőadások bemutatásával 
a Színházzal közösen és önállóan is. A nemzetközi műhelymunka kibővítésével nagyszabású 
találkozót lehet szervezni. Véleménye szerint érdemes lenne a Színház igazgatóját is megkeresni, 
hogy ezt hogyan tudnák beépíteni a műsorukba.  
 
M ás vélemény, hozzászólás nem hangzott el. 
   
Szavazati arány határozati javaslatra: 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
 
25/2012. (XI.7.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága  „a 
2013. évi kiemelt városi rendezvényekről” című előterjesztést megtárgyalta, a határozati 
javaslatot és rendelettervezetet elfogadásra javasolja.  

 
2. Előterjesztés a kaposvári polgárok tájékoztatását, alapvető információkhoz való 
hozzájutását, s a városba érkező turisták tájékozódását szolgáló okostelefonos alkalmazás 
elkészíttetéséről 
 
Dr. Csató László képviselő megkérdezte, hogy az összes kaposvári lakos, akinek okostelefonja 
van, kapná meg ezeket az információkat? 
 
Dr. S zép Tamás képviselő megkérdezte, ki fogja frissíteni a programot? 
 
Répás Orsolya sajtóreferens válaszában elmondta, hogy az előterjesztést Szekeres Alán 
kollégája készítette, aki hivatalos úton van, ezért nem tudott a bizottsági ülésén részt venni. 
M egpróbál a kérdésekre választ adni. 



2012.11.10.               C\dok.\2012\bizottság\.jkv\11.07.                                                                     Gelencsér Ildikó                     5/6 

Bárki letöltheti ezeket a programokat, akik okostelefonnal rendelkeznek, plusz ingyenesen 
letölthető adatok lesznek.  
A frissítés egy része biztosan Szekeres Alán és saját feladata lesz. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő nagyon jó dolognak tartja, véleménye szerint sokat lehet ebből 
turisztikailag is profitálni. 
 
Répás Orsolya sajtóreferens elmondta, hogy háromszor annyi okostelefont adtak el az idén és 
minden második telefon okostelefon, és az előfizetésesek 75 %-a okostelefon. Az idelátogató 
turistáknak ad segítséget, így forgalmat is generál. 
 
Dr. Szép Tamás képviselő elhagyta a termet. A jelenlévő tagok létszáma 5 fő, a bizottsági ülés 
határozatképes. 
 
Pintér Attila tanácsnok javasolta, ha már ebben gondolkodunk, folytassuk, Kaposvár digitális 
megjelenési koncepcióját is dolgozzuk ki. Át kell gondolni a web lapot, a turizmus számára külön 
felületet javasolt fejleszteni: programok, szálláslehetőség stb. Javasolta, hogy a digitális 
tartalomfejlesztés induljon el, de az arculati koncepcióval összhangban. 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 5 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
Szavazati arány kiegészítő határozati javaslatra: 5 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
26/2012. (XI.7.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága  

„kaposvári polgárok tájékoztatását, alapvető információkhoz való hozzájutását, s a városba 
érkező turisták tájékozódását szolgáló okostelefonos alkalmazás elkészíttetéséről” című 
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbi 
kiegészítéssel: 
 
A város arculati koncepcióval összhangban készüljön digitális tartalomfejlesztési 
koncepció is elsősorban a turizmus és a lakosság érdekében.    

 
3. A Marketing és Turisztikai Bizottság javaslata a Közgyűlés 2013. évi munkatervéhez  
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, van-e a bizottság tagjainak javaslata a Közgyűlés jövő évi 
munkatervéhez? 
 
A tagok részéről javaslat nem hangzott el. 
 
Pintér Attila tanácsnok javasolta, hogy Kaposvár város arculati kézikönyvének elfogadásáról 
szóló előterjesztést a Közgyűlés a júniusi ülésén tárgyalja meg. 
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Szavazati arány határozati javaslatra: 5 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
 
27/2012. (XI.7.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága  
javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2013. június havi ülésének napirendjére vegye fel az 
alábbi napirendet:  
 
Előterjesztés Kaposvár város arculati kézikönyvének elfogadásáról 
 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
M egtárgyalja:           M arketing és Turisztikai Bizottság 
   Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
   Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
 
4. A Marketing és Turisztikai Bizottság kitüntetési javaslatai 
 
A Bizottság az előterjesztést zárt ülésen tárgyalta, melyről külön jegyzőkönyv készült. 
 
Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2012. november 7. 
                                             Gelencsér Ildikó                                 Pintér Attila 
                                                      titkár                                            tanácsnok 


