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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. november 6-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 7 fő 
bizottsági tag jelen van, a bizottsági ülés határozatképes. M ivel a 2014. évi nagyrendezvényekről 
szóló előterjesztés helyszíni kiosztással jutott el a Bizottsághoz, megkérdezte a Bizottság tagjait, 
hogy napirenden tartják-e az előterjesztés tárgyalását. Tájékoztatta a tagokat, hogy lehetőség van a 
téma tárgyalására a Közgyűlés előtt rendkívüli bizottsági ülés keretében.  
 
A Bizottság tagjai megállapodtak, hogy a 2014. évi kiemelt városi nagyrendezvényekről szóló 
előterjesztést napirenden tartják.  
 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy 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 
 
25/2013. (XI.06.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a meghívóban 
szereplő napirend tárgyalását jóváhagyta.  
 
NAPIREND: 
1. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- 

és bérletárak módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 

 
2. Előterjesztés a 2014. évi kiemelt városi nagyrendezvényekről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
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3. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. évi munkatervéhez 

Előterjesztő: Pintér Attila tanácsnok 
 
 
Napirend tárgyalása: 

  
1. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és 
bérletárak módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 

 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

Dr. S zép Tamás megkérdezte, hogy áll-e rendelkezésre számszaki adat a kiállításokat látogató 
diákok számáról, és azon belül a kortárs kiállításon részt vevők számáról. 
 
Pintér Attila megkérdezte, hogy a kortárs kiállításokból származó bevétel lehetősége indokolja-e a 
diákok számára bevezetendő díjat.  
 
Molnár György igazgató válaszában elmondta, hogy a kortárs kiállításokat látogató diákok 
számáról a Hivatalban nem áll rendelkezésre adat, ám az bekérhető az intézménytől. Az, hogy az 
értéket közvetítő kiállítások látogatását ingyenesen biztosítjuk-e, miközben az ingyenesség fogalma 
gyakran értéktelenséggel párosul, koncepcionális kérdés. 
 
Dr. S zép Tamás nem tartja szerencsésnek a kortárs kiállítások nevesítését az előterjesztésben és 
örülne, ha a diákok találkoznának kortárs kiállításokkal is, ezért javasolja, hogy a kortárs tárlatok 
ingyenessége ne szűnjön meg. 
 
Szavazati arány az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
 
26/2013. (XI.06.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága az egyes 
önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 
2. Előterjesztés a 2014. évi kiemelt városi nagyrendezvényekről 

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

 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy mi az oka, hogy az előterjesztés csak most került 
kiosztásra. 
 
Gelencsér Ferencné észrevételt tett, hogy a vásárokon árusított termékek minőségével nemcsak a 
M ézfesztivál ideje alatt akad probléma, az augusztus 20-i ünnepen hatványozottan jelentkezik ez.  
 
Pintér Attila tanácsnok érdeklődött, hogy a Rippl-Rónai IC köré szervezett programok, 
szórólaposztás állandók lesznek-e, vagy csak az induló járatra vonatkoznak. A M ÁV partner-e 
abban, hogy az állandóan ezen a vonalon közlekedő kocsikban legyen Kaposvárra vonatkozó, 
figyelemfelkeltő kép, információ kihelyezve. Érdemes lenne továbbá a Volán társaságokkal is ebben 
a témában tárgyalást folytatni. 
 
Horváth Katalin felajánlotta a képek tekintetében a könyvtár segítségét. 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna válaszában elmondta, hogy az előterjesztés folyamatos, elhúzódó 
egyeztetéseket követően, több változtatással készült el. Elmondta továbbá, hogy a kiemelt 
rendezvényeken cél a minőségi áruk bemutatása és árusítása, a kisebb rendezvényeken valóban 
előfordult, elsősorban a rentabilitás miatt, kevésbe színvonalas termékek árusítása. A jövőben a 
szervező Együd Kulturális Központ kontrollt fog gyakorolni az árusokat illetően. 
A Rippl-Rónai IC-vel kapcsolatban cél, hogy Kaposvár és Rippl-Rónai kapcsolata ily  módon is 
bevésődjék a köztudatba, a pályaudvarok mint nagy tömegeket kezelő helyszínek ideálisak erre. A 
decemberi járatindításra összpontosított akció egyszeri, állandóan nem fenntartható, de kiemelt 
médiafigyelem érhető el vele a fővárosban és Kaposváron is. Az akcióval fel lehet hívni a figyelmet 
a többi rendezvényünkre is. A Volán társaságokkal eddig nem folytak tárgyalások, de az ötlet 
megvalósítható. 
 
Pintér Attila tanácsnok felvetette, hogy szeptember elején több rendezvény (M iénk a város, 
M ézfesztivál) követi egymást. Megkérdezte, hogy ez továbbra is így marad-e, nem lehetne a 
szervezőket az egymáshoz való csatlakozásra bátorítani. Érdeklődött, hogy 2014-ben mi lesz a már 
megszokott nagy kiállítás témája? 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna megerősítette, hogy a M iénk a város rendezvény ideális időpontban 
van, melynek megváltoztatása nem indokolt. A M ézfesztivál szervezői kifejezett kérésének 
megfelelően került sor szeptember második hétvégéjén a programjukra. Az egymást követő 
rendezvények összehangolt szervezésével költségek is megtakaríthatók, hiszen idén pl. a 
színpadépítés költsége csak egyszeresen merült fel. A M ézfesztivál termékei kapcsolathatók a 
M iénk a város fesztiválhoz, amennyiben a méhészek részéről fogadókészség mutatkozik. 
Elmondta továbbá, hogy bár jelenleg még bizonytalan, de a 2014. évi nagykiállítás várhatóan egy 
Szőnyi kiállítás lesz. 
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Dr. S zép Tamás véleményében megfogalmazta, hogy a M úzeumnak nagyobb publicitást kell 
kapnia, ezzel egyidejűleg minőségi szolgáltatást kell tudni nyújtania. Az Andrássy ebédlő 
kiemelkedő értékünk, és ehhez jó minőségű, megfizethető Rippl-Rónai ajándéktárgyak kellenének, 
pl. kávéskészletek, tányérok formájában. A Festők Városa Hangulatfesztivál Rippl-Rónai 
Fesztiválra történő átnevezésével kapcsolatban kétségeinek adott hangot, mivel a városhoz több, 
szintén ismert festő is kötődik. A közvetlen IC vonat átnevezését jó kezdeményezésnek tartja, bár 
igazán látványos a mozdony vagy a kocsik külső matricázásával lehetne tenni. A Festők Városa 
Hangulatfesztivál alatt javasolja a belváros egyéb közterületeit is bevonni (Rippl-Rónai Park, Ady 
E. utca, Teleki utca). A Gyermekszínházi Biennálé nézőközönségében túlreprezentáltnak érzi a 
helyi és környékbeli lakosokat. Ezért javasolja diákszínpadok meghívását, illetve a promóció 
szélesebb körben történő megvalósítását. Amennyiben valamely fesztiválhoz bort népszerűsítő 
program is társul, javasolja, hogy minőségi borokat lehessen üvegpohárból kóstolni, leülési 
lehetőség biztosítása mellett. Jelezte továbbá, hogy a Farsangra és a Rippl-Rónai Fesztiválra 
tervezett forrás nagyságrendje nem elegendő arra, hogy az elvárt hatókörű rendezvényt meg 
lehessen belőle szervezni. 
 
Vargáné Friss Judit szintén kétségét fejezte ki a Festők Városa Hangulatfesztivál nevének 
megváltoztatása ügyében és javasolta az eredeti elnevezés megtartását. 
 
Pintér Attila tanácsnok érdeklődött, hogy mikor készül el a Somogy M egyei Önkormányzat 
M egyeházát érintő pályázata és az így kialakuló új helyszíneket használhatjuk-e már a 2014-es 
rendezvényeken. Jelezte továbbá, hogy a Rippl-Rónai Villa látogatóközpontjában műszaki 
problémák vannak, és érdeklődött a kijavításukra tett lépésekről. 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna tájékoztatta a tagokat, hogy a Megyeháza átalakítását célzó projekt 
várhatóan 2014 év végére készül el, így a jövő évi rendezvényeinken még nem számolhatunk vele 
helyszínként. A látogatóközpontnál felmerült problémákat a műszaki igazgatósági kollégák 
folyamatosan figyelemmel kísérik és gondoskodnak arról, hogy minden garanciális hiba ki legyen 
javítva. 
A Festők Városa Hangulatfesztivál Rippl-Rónai Fesztiválra való átnevezését fontosnak tartja, 
hiszen ezzel egyik célunk, hogy a rendezvényt újrapozícionáljuk és valóban országos szintűvé 
tegyük. Az átnevezés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a többi értéket ne tartanánk meg, csak azok 
közül kiemeljük Rippl-Rónait. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a Festők Városa Hangulatfesztivált, vagy átnevezve 
Rippl-Rónai Fesztivált intenzív városmarketinggel be lehet vinni a köztudatba, de ehhez használni 
kell a különböző, korábban elkészített tanulmányokat (melyeket kér a Kaposvár és a Zselic vidéke 
Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülettől a Bizottság tagjai számára megküldeni), illetve 
a helyi lakosságot is be kell vonni ebbe a tevékenységbe. Hogy a váltás hatékonyabban történjen 
meg még több anyagi és szakmai erőfeszítést kell tenni, ami lehet, hogy az állami adósságátvállalás 
következményeként lehetségessé is válik. 
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Jágerné Katona Zsuzsanna felhívta a figyelmet, hogy 2011 óta tudatosan szervezve, egy irányba 
hatnak a tevékenységeink, egymásra épül a civilek szerepvállalása, a látogatóközpont elkészülte, az 
ajándéktárgyak és a Rippl-Rónai IC indítása is. 
 
Szavazati arány az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
27/2013. (XI.06.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a 2014. évi 
kiemelt városi nagyrendezvényekről szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja.  
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3. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. évi munkatervéhez 
Előterjesztő: Pintér Attila tanácsnok 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a tagoknak van-e javaslatuk a Közgyűlés jövő évi 
munkatervéhez.  
A tagok részéről javaslat nem hangzott el. 
 
Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

28/2013. (XI.06.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a Közgyűlés 
2014. évi munkatervéhez nem kíván javaslatot tenni. 
Felelős:   Pintér Attila tanácsnok 
Közreműködik: Osvalt M ónika titkár (közlésért) 
Határidő:  2013. november 15. 
 
Több nyílt napirendi pont nem lévén Pintér Attila a nyílt ülést bezárta és zárt ülést rendelt el. 
 
Kaposvár, 2013. november 6. 
 
 
 
 
 Pintér Attila dr. S zép Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag  
 


