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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. szeptember 18-án Kaposvár M egyei 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. 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: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
22/2013. (IX.18.) 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 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

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

2. Előterjesztés Kaposvár turisztikai tevékenységéhez kapcsolódó ajándéktárgyak 
készítéséről és árusításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Osvalt M ónika turisztikai referens 

 
Napirend tárgyalása: 

  
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 
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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, 0 nem, 1 tartózkodás 
Szavazati arány rendelet tervezetre: 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 
23/2013. (IX.18.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 
2. Előterjesztés Kaposvár turisztikai tevékenységéhez kapcsolódó ajándéktárgyak 
készítéséről és árusításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Osvalt M ónika turisztikai referens 

 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete. 

 
Gelencsér Ferencné megkérdezte, hogy a népművészek korábban kaptak-e már megkeresést 
ajándéktárgyak készítésére. 
 
Pintér Attila tanácsnok érdeklődött, hogy mi lesz az elkészülő ajándéktárgyak témája, kaposvári 
jellegzetességeket fognak-e ábrázolni. 
 
Osvalt Mónika válaszában elmondta, hogy korábban a művészeket egyik árusítóhely sem kereste 
meg szervezetten árusítási lehetőséget kínálva. Az ajándéktárgyakat készítő népművészek 
aktivitásától és a személyes ismeretségektől függött eddig, hogy kaptak-e árusítási lehetőséget. Az 
általuk elkészített tárgyak témája pedig a művészek elképzeléseitől függ. 
 
Dr. Csató László jelezte, hogy a népművészek bemutatási lehetőségeit kiválóan szolgálná a 
M egyeháza udvarának felújítását célzó pályázat, lehetne hozzájuk csatlakozni. Emellett javasolta, 
hogy a megkeresést követően elkészíthető, a művészek tevékenységeit és elérhetőségeit tartalmazó 
listát tegyük elérhetővé a Tourinform Irodán keresztül. 
 
Gelencsér Ferencné javasolta, hogy a megkeresést a Somogy M egyei Népművész Egyesületben 
tagsággal nem rendelkező művészekre is terjesszük ki. 
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Pintér Attila tanácsnok ehhez kapcsolódóan kérte, hogy a felhívást tegyük közzé a város 
honlapján is, hogy minél többekhez eljusson. Javasolta ezen túlmenően a bizottsági tagok kérésére 
és egyetértésével, hogy a határozati javaslat 2. pontja egészüljön ki azzal, hogy felmérjük a 
Kaposvári Egyetem, illetve a város egyéb intézményeinek igényeit is. Megjegyezte, hogy ha nem 
népművészeti ajándéktárgyakat szeretne a város készíttetni, akkor azok egységes kinézetéhez 
fontos lesz a városarculati kézikönyv megléte. Felvetette, hogy a Kaposvári Egyetem egy 
forgalmas pontján ki lehetne helyezni egy olyan vitrint, melyben a tárgyak egy-egy példányát 
mutatják be. 
 
Horváth Katalin csatlakozott tanácsnok úr felvetéséhez, és felajánlotta, hogy a könyvtár 
épületében is helyet biztosítanak egy hasonló vitrinnek. 
 
Szavazati arány a módosított határozati javaslatról: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
24/2013. (IX.18.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
1.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága úgy 

határozott, hogy levélben megkeresi a Somogy M egyei Népművészeti Egyesületet, 
tájékoztatandó tagjaikat a Tourinform Irodánál ajándéktárgy árusítási lehetőségről. 
 

Felelős:   Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Osvalt M ónika turisztikai referens 
Határidő:   2013. október 15. 
 
2.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága felkéri a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Tankerületét az iskolák, illetve a Kaposvári 
Egyetemet és a város kulturális intézményeit a saját ajándéktárgy igényeinek felmérésére. 
 
Felelős:   Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Osvalt M ónika turisztikai referens (felkérő levél) 
Határidő:   2013. december 31. 
 
3.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága felkéri a 
Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció M enedzsment Egyesületet, hogy tagjai között 
mérje fel azt, hogy a náluk és a kereskedelmi forgalomban kapható tárgyakon túl mely tárgyak 
megvásárlására lehet piacképes kereslet. 
 
Felelős:   Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  M áyerné Bocska Ágnes egyesületi titkár 
Határidő:   2013. december 31. 
 
Több napirend nem lévén Pintér Attila a bizottsági ülést berekesztette. 



2013.09.18.              C:\temp\biz\20130918_mar.doc                                                                     Osvalt Mónika                     4/4 

 
 
Kaposvár, 2013. szeptember 18. 
 
 
 
 
 Pintér Attila Gelencsér Ferencné 
 tanácsnok bizottsági tag  


