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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 

2013. február 20-án Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. emelet T/103. 
számú S íposs Géza tárgyalójában tartott üléséről.  

 
Jelen voltak: a jegyzőkönyvhöz 1. számú mellékletként 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 a bizottsági ülés megkezdése előtt szót adott Sallay Attiláné 

vagyongazdálkodási igazgatónak.  
S allay Attiláné igazgató elmondta, hogy 2013. január 1-től a turizmus szakterülete a 

Vagyongazdálkodási és M arketing Igazgatóságtól a Humánszolgáltatási és Titkársági 
Igazgatósághoz került, referatúra rendszer keretében kerül ellátásra. Ezzel a változással egyidejűleg 

a Bizottság titkári feladatait Osvalt M ónika látja el. M egköszönte a Bizottság eddigi munkáját és 

elköszönt. 
Pintér Attila tanácsnok a Bizottság nevében megköszönte Sallay Attiláné igazgatónak, Gelencsér 

Ildikó korábbi bizottsági titkárnak és a Vagyongazdálkodási Igazgatóság munkatársainak munkáját. 
 

 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a M agyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény alapján 2013. január 1-től a bizottsági jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és 
egy tagja írja alá. Javasolta, hogy a bizottság Dr. Szép Tamás bizottsági tagot, távolléte esetén 

Gelencsér Ferencné bizottsági tagot válassza meg az elnök mellé a jegyzőkönyvek aláírására. 

 
A bizottság a javaslattal egyetértve egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

1/2013. (II.20.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a bizottsági 

jegyzőkönyvek aláírására Dr. Szép Tamás bizottsági tagot, távolléte esetén helyette Gelencsér 
Ferencné bizottsági tagot megválasztotta. 
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Pintér Attila tanácsnok megkérdezte a Bizottság tagjait, a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként 

csatolt meghívóban szereplő napirendeken kívül van-e más napirend tárgyalására javaslat?  

A Bizottság tagjai részéről javaslat nem hangzott el. 
 

Szavazati arány a meghívóban szereplő napirendek tárgyalására: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

2/2013. (II.20.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a meghívóban 
szereplő napirend tárgyalását jóváhagyta.  

 

 
NAPIREND: 
 
1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

3.) Előterjesztés a 2013. évi kiemelt városi rendezvények programjáról és költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 

4.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Marketing és Turisztikai 
Bizottságának 2013. évi munkatervéről 
Előterjesztő: Pintér Attila tanácsnok 

Közreműködik: Osvalt M ónika bizottsági titkár 
 

 
Napirend tárgyalása: 

  
1. Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. A 
Bizottság vita nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szavazati arány határozati javaslatra: 6 igen, 1 tartózkodás, 0 nem 
Szavazati arány rendelet tervezetre: 5 igen, 2 tartózkodás, 0 nem 

 
3/2013. (II.20.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatot és rendelettervezetet elfogadásra javasolja.  

 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Dr. S zép Tamás bizottsági tag megkérdezte, hogy miért alacsony az út, híd, járda felújításokra 

tervezett összeg. Lehet-e ennek oka, hogy pályázati lehetőségek várhatók. 

 
Molnár György igazgató válaszában elmondta, hogy e célra nem várható pályázati lehetőség. Az 

időjárási körülmények miatt folyamatosan leromló utak felújítását előkészítő dokumentumok 
elkészítésére áll rendelkezésre keret. Az adósságkonszolidációs tárgyalások során megszülető 

döntéstől függően szabadulhat fel esetlegesen olyan forrás, ami erről szóló döntés esetén 
felhasználható a célra. 

 
Dr. S zép Tamás bizottsági tag véleményében megfogalmazta, hogy a költségvetés új elvek mentén 

készült, kétséges, hogy a múzeum és a könyvtár működtetése ilyen alacsony összegből lehetséges-

e. 
 

Molnár György igazgató elmondta, hogy a könyvtár és a múzeum a biztonságos működéshez, 
alapvető kiadások teljesítéséhez megfelelő kerettel rendelkezik. A múzeumnál új feladat, pl. új 

kiállítás kialakítása esetén kellene további forrást biztosítani. 
 

Pintér Attila tanácsnok hozzáfűzte, hogy ezen intézmények működtetéséhez biztosított állami 
forrás nem elegendő. 

 

Molnár György igazgató elmondta, hogy a város biztosítja a forrást, továbbá a múzeum és a 
könyvtár nincs hátrányosabb helyzetben a többi intézményhez képest. 
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Szavazati arány határozati javaslatra: 6 igen, 1 tartózkodás, 0 nem 

Szavazati arány rendelet tervezetre: 5 igen, 2 tartózkodás, 0 nem 

 
4/2013. (II.20.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
 

3. Előterjesztés a 2013. évi kiemelt városi rendezvények programjáról és költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens kiegészítésként elmondta, hogy a Nemzetközi 

Kamarazenei Fesztivál Dél-Dunántúl Turizmusáért díjat kapott, melyet 2013.02.15-én vett át. 
 

Pintér Attila tanácsnok gratulált a díjhoz a szervezőknek és a városnak. 

 
Bolyki György meghívottként beszámolt arról, hogy a 2012-es rendezvény sajtóvisszhangja 

meghaladta a 2010-2011-es évekét, az ország második legtöbbet kommunikáló fesztiválja a 
kaposvári. A M agyar Turizmus Zrt-vel nagyon szoros az együttműködésük, 2012-ben osztrák és 

német újságírói csoportot hoztak a rendezvényre, ahonnan a Reuters is tudósított. Kaposvár 
környékének turisztikai látnivalóit is bemutatják a vendégeknek. A beutaztató irodák szervezetével 

való együttműködésük megszakadt ugyan, de új megoldásokat keresnek a külföldi turisták 
idevonzására. Sok energiát fordítanak a fesztivál idején kívül kaposvári programok szervezésére, 

melyek turisztikai vonzerővel is bírnak. Ezzel kapcsolatban a rendezvény jellegének meghatározása 

problematikus, de a helyi turisztikai szolgáltatók együttműködési hajlandósága megfelelő. 
 
Dr. S zép Tamás bizottsági tag gratulált a díjhoz, majd megkérdezte, hogy kik lesznek a 2013-as 
fesztivál húzónevei, illetve tervezik-e a helyszínek körének bővítését. 

 
Bolyki György elmondta, hogy világhírű művészektől kaptak ígéretet a részvételre. Kaposváron 

folyamatosan keresi az alkalmas helyszíneket, de a hang rögzítése miatt p l. a javasolt Rippl-Rónai 
Villa kerengője nem megfelelő.  
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Dr. S zép Tamás bizottsági tag elmondta, hogy a rendezvény kísérőprogramjai között ki lehetne 
próbálni a vers és ének kombinációjának témáját. Javasolta továbbá a fürdővel való szorosabb 

együttműködést. 

 
Bolyki György megköszönte az ötleteket és jelezte, hogy a fürdővel korábban is egyeztetett és új 

vezetőség esetén ezt újra megteszi. Javasolta, hogy a Bizottság tagjaival bizonyos időközönként 
találkozzanak a rendezvény előhaladását és a felmerülő ötleteket egyeztetni. 

 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens elmondta, hogy 2013-ben a fesztiválhoz 

kapcsoljuk a város képzőművészeti értékeit is a Rippl-Rónai Villában elkészülő Andrássy ebédlő 
átadásával, illetve Szász Endre életművéből, iparművészeti munkásságából összeállított kiállítással. 

 

Pintér Attila tanácsnok kérte, hogy a fesztivál szervezőivel való találkozás lehetőségét az 
Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság tagjaira is terjesszék ki. Köszönetet mondott 

továbbá a szervezőknek a díjért, a fesztiválért és a vele járó publicitásért. 
 

 
A vitát követően a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 
Szavazati arány határozati javaslatra: 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
 

5/2013. (II.20.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a 2013. évi 
kiemelt városi rendezvények programjáról és költségvetéséről szóló előterjesztést 

megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Marketing és Turisztikai 
Bizottságának 2013. évi munkatervéről 

Előterjesztő: Pintér Attila tanácsnok 

Közreműködik: Osvalt M ónika bizottsági titkár 
 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3.számú melléklete. 

 

Dr. S zép Tamás bizottsági tag véleményében elmondta, hogy a város szuvenírként árusítható 
ajándéktárgyai nem megfelelő változatosságban állnak rendelkezésre. Javasolta, hogy a témáról 

2013. őszére készüljön előterjesztés. 

 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy az arculati kézikönyv tartalmazni szokta az 

ajándéktárgyak körét és megjelenítési formáit, de ezen kívül pl. rendezvényhez kötődő tárgyak is 
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elképzelhetőek. Kiemelte az arculati kézikönyv elkészítésének szükségességét és ezzel 
párhuzamosan a rendezvényekre jellemző tárgyak körének végiggondolását. 

 

Dr. S zép Tamás bizottsági tag javasolta, hogy a Bizottság szeptemberi ülésére készüljön 
előterjesztés a „Város turisztikai tevékenységéhez kapcsolódó ajándéktárgyak készítéséről és 

árusításáról” 
 

A vitát követően a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 

Szavazati arány határozati javaslatra: 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
 
6/2013. (II.20.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a 2013. évi 
munkatervét elfogadja az alábbi kiegészítéssel: 
A Bizottság 2013. szeptember 18-i ülésének napirendjére felveszi a Város turisztikai 

tevékenységéhez kapcsolódó ajándéktárgyak készítéséről és árusításáról szóló előterjesztést. 
 

Felelős:   Pintér Attila tanácsnok  
Közreműködik:  Osvalt M ónika turisztikai referens 

Határidő:   azonnal 
 

 
Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2013. február 20. 
 
 
 
 Pintér Attila Dr. S zép Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag 
 
 
 
 
  


