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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. május 29-én Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. emelet T/103. 
számú S iposs 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 6 fő bizottsági tag jelen van, a bizottsági ülés határozatképes.  
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte a Bizottság tagjait, a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként 
csatolt meghívóban szereplő napirendeken kívül van-e más napirend tárgyalására javaslat?  
 
Dr. S zép Tamás bizottsági tag javasolta, hogy kerüljön napirendre a Kaposvári Települési 
Értéktár létrehozásáról szóló előterjesztés. 
Szavazati arány a felvenni javasolt napirendi pontról: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Szavazati arány a meghívóban szereplő napirendek tárgyalására: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
13/2013. (V.29.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a meghívóban 
szereplő napirend tárgyalását a Kaposvári Települési Értéktár létrehozásáról szóló 
előterjesztéssel való kiegészítéssel jóváhagyta.  
 
NAPIREND: 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

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

 
2.) Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester és dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Bendli Attila törzskari irodavezető 

 
3.) Előterjesztés a Kaposvári Települési Értéktár létrehozásáról 



2013.05.29.              C:\temp\biz\20130529_mar.doc                                                                     Osvalt Mónika                     2/5 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 
 
 

Napirend tárgyalása: 
  

1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. A 
Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
Szavazati arány határozati javaslatra: 5 igen, 1 tartózkodás, 0 nem 
Szavazati arány rendelet tervezetre: 4 igen, 2 tartózkodás, 0 nem 

 
14/2013. (V.29.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága az 
önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatot és rendelettervezetet elfogadásra javasolja.  

 
 

2. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester és dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Bendli Attila törzskari irodavezető 

 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. A 
Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
Szavazati arány határozati javaslatra: 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
Szavazati arány rendelet tervezetre: 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 

 
15/2013. (V.29.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága az 
önkormányzati rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja. 
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3. Előterjesztés a Kaposvári Települési Értéktár létrehozásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Dr. Bendli Attila törzskari irodavezető rövid tájékoztatót tartott az előterjesztés tartalmáról. Az 
előterjesztés Kaposvár város helyi értéktárának létrehozásáról, illetve annak megyei és nemzeti 
értéktárhoz való csatlakozásáról, illetve annak előkészítéséről szól. A nyolc különböző 
szakterületről (pl. kultúra, sport, természeti környezet, épített környezet) összegyűjtött értékek 
értéktárba való felvételéről egy 10 tagú bizottság dönt, melyet Oláh Lajosné alpolgármester 
asszony elnököl. A bizottságban főként a Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek kollégái, 
vezetői vesznek részt. Az értéktárba kerülő értékekre bárki javaslatot tehet a polgármesternél, aki a 
felvételt elbíráló bizottsághoz továbbítja a kérelmet. 
 
Dr. S zép Tamás megkérdezte, hogy van-e az értéktárba kerülő elemeknek mennyiségi korlátja. 
 
Dr. Bendli Attila válaszában elmondta, hogy mennyiségi korlát nincs. Kiegészítésként hozzátette, 
hogy Veszprém városa az értéktárat egyfajta turisztikai promóciós lehetőségként szeretné 
használni. 
 
Dr. S zép Tamás véleményében jelezte. hogy a Kaposvári Nemzeti Értéktár Bizottság tagjai 
között túl sok az elméleti, humán szakember, hiányolja a természettudományos, műszaki, 
gazdasági szakemberek, illetve az egyetem és a kamara jelenlétét. 
 
Horváth Katalin hozzátette, hogy az állandó bizottsági tagok mellett külső szakértők felkérhetők 
az egyes tudományterületek képviseletére szükség esetén. 
 
Dr. Bendli Attila elmondta, hogy a humán terület erős reprezentáltsága mellett az építészetet 
főépítész asszony, a természettudományokat pedig a Városgondnokság és a Múzeum munkatársai 
képviselik. Bár a szabályok csak a bizottság minimum létszámát (3 fő) határozzák meg, a 
működőképesség fenntartása miatt a létszám nagy mértékű bővítése nem javasolt. 
 
Pintér Attila jelezte, hogy a bizottságban nem jelenik meg a turisztikai szakma képviselete sem, 
pedig egy városi értéktár gyakorlatilag összecseng egy turisztikai vonzerőleltár tartalmával is, 
ahogy ez a veszprémi példából is látszik. Szükséges lenne, hogy a turisztikai szempontok is 
megjelenjenek a bizottság munkájában. 
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Dr. S zép Tamás egyetértett azzal, hogy az értéktár egyben a turisztikai büszkeségeinket is jelenti. 
A bizottság létszámának bővítését nem javasolja, ám a reáltudományok képviselőinek bevonását 
támogatja. 
 
Vargáné Friss Judit egyetértett azzal, hogy a természettudományok képviselői is megjelenjenek a 
bizottságban.  
 
Pintér Attila megismételte, hogy vannak olyan reáltudományi területek, melyek már pl. a múzeum 
kapcsán képviselve vannak, ám a turizmus területe nincs, ezért javasolta, hogy a Tourinform Iroda 
vezetője vegyen részt az értéktár bizottság munkájában. A bizottság munkáját megkönnyítendő és 
a turisztikai szempontok érvényesülése miatt a bizottság figyelmébe ajánlja a korábban 
Kaposvárról készült vonzerőleltárt. M egkérdezte továbbá a Bizottság tagjait, hogy van-e konkrét 
javaslatuk az értéktár bizottság tagjai közé választandó személyekre vonatkozóan. 
 
Dr. S zép Tamás felvetette Rosta István tudománytörténész nevét. 
 
Pintér Attila egyetértett Rosta István személyével, aki egyben a Kaposvári Egyetemet is 
képviselni tudná a bizottság munkájában. Összefoglalóan elmondta, hogy a Marketing és 
Turisztikai Bizottság a reáltudományok képviselőinek magasabb reprezentáltságát tartaná 
szerencsésnek a Kaposvári Nemzeti Értéktár Bizottság tagjai között, illetve a fontos turisztikai és 
tudománytörténeti területről konkrét személyt is javasol felvételre. 
 
Szavazati arány: 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
 
16/2013. (V.29.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a Kaposvári 
Települési Értéktár létrehozásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot az 
alábbi kiegészítésekkel elfogadásra javasolja. 

• A Kaposvári Nemzeti Értéktár Bizottság tagjai között szerepeljen a Tourinform Iroda, 
illetve a Kaposvári Egyetem képviselője, 

• A Kaposvári Nemzeti Értéktár Bizottság összeállításakor az előterjesztő vegye figyelembe, 
hogy a bizottság a humán tudományok képviselői mellett a természet-, műszaki- és 
reáltudományok képviselőivel egészüljön ki, 

• A Marketing és Turisztikai Bizottság a közgyűlési döntést követően felálló Kaposvári 
Nemzeti Értéktár Bizottság figyelmébe ajánlja a turisztikai vonzerőleltárt a Kaposvári 
Települési Értéktár létrehozásához. 

 
Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 
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Kaposvár, 2013. május 29. 
 
 
 
 
 Pintér Attila Dr. S zép Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag 
 
 
 
 
  


