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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. december 4-én 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 egkérdezte a Bizottság tagjait, hogy a 

jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolt meghívóban szereplő napirenden 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 

 
34/2013. (XII.04.) 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-III. negyedévi teljesítéséről 
és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:   M olnár György igazgató 

 

2. Előterjesztés a Festők Városa Hangulatfesztivál nevének megváltoztatásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:   Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 
és a költségvetési rendelet módosításáról 
 
Dr. S zép Tamás megkérdezte, hogy a sportegyesületek kölcsönének határidőben történő 

visszafizetésére van-e reális esély, tekintve a határidő-módosítási kérelmeket. 
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Molnár György válaszában elmondta, hogy ez visszatérő probléma marad. A támogatási rendszert 

azonban átalakítani nem lehet, mert akkor az uniós szabályozással kerülnénk ellentétbe. 

 

Szavazati arány a határozati javaslatról: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 

Szavazati arány a rendeletmódosításról: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 

 

 

35/2013. (XII.04.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot és rendelet 

tervezetet elfogadásra javasolja.  

 

2. Előterjesztés a Festők Városa Hangulatfesztivál nevének megváltoztatásáról 
 

Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a novemberi Közgyűlés döntött arról, hogy készüljön 

előterjesztés erről a témáról.  

 

Dr. S zép Tamás továbbra is a novemberi bizottsági ülésen elhangzott véleményét tartja fenn, 

miszerint a Festők Városa Hangulatfesztivál elnevezés sokkal szélesebb körű programra utal, mint 

a Rippl-Rónai Fesztivál elnevezés. M egfontolásra javasolja, hogy az adott évi rendezvény 

tematikájának megfelelően egészüljön ki az elnevezés, pl. Rippl-Rónai és a szecesszió.  

 

Jágerné Katona Zsuzsanna megerősítette, hogy a Rippl-Rónai Fesztivál nem fog csak egy 

festőre koncentrálni, újító, befogadó szellemiségű programot terveznek. Az átnevezés egy 

tervszerű folyamat része, mely 2011-ben, a Rippl-Rónai évvel kezdődött meg. 

 

Pintér Attila tanácsnok jó eszköznek tartja a rendezvény átnevezését ahhoz, hogy Rippl-Rónai 

személyét ily  módon is a városhoz kössük, bár dilemmát okoz, hogy a program nem csak Rippl-

Rónai Józsefről szól, annál jóval színesebb. 

 

Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 

36/2013. (XII.04.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága a Festők 
Városa Hangulatfesztivál nevének megváltoztatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Több napirend nem lévén Pintér Attila a bizottsági ülést berekesztette. 

 
Kaposvár, 2013. december 4. 
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 Pintér Attila dr. S zép Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag  


