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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 
2014. február 19-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 6 fő 
bizottsági tag jelen van, a bizottsági ülés határozatképes. Javasolta, hogy a jegyzőkönyv 2. számú 
mellékleteként csatolt meghívóban szereplő pontokon kívül a Bizottság vegye napirendjére a 
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának támogatására benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, mely a 
helyszínen került kiosztásra. M egkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e további napirendi pontra 
javaslat.  
A Bizottság tagjai részéről javaslat nem hangzott el. 
Szavazati arány a kiegészített napirend tárgyalására: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
3/2014. (II.19.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a meghívóban 
szereplő napirend tárgyalását a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására benyújtandó 
pályázatról szóló előterjesztéssel való kiegészítéssel jóváhagyta.  
 
NAPIREND: 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
 

2. Előterjesztés a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására benyújtandó 
pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 
3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Marketing és Turisztikai 
Bizottságának 2014. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Pintér Attila tanácsnok 
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Közreműködik:  Osvalt M ónika titkár 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 

Dr. S zép Tamás megkérdezte, hogy a módosítás már a végleges számokat tartalmazza-e, várható-
e még változtatás a végleges beszámolóban. Érdeklődött továbbá, hogy milyen kiserőmű épül a 
könyvtárnál, milyen forgalomtechnikai megoldások készülnek a Kossuth téren, illetve milyen 
szentjakabi rendezvény miatt vált szükségessé 150 000 Ft átcsoportosítása. 
 
Molnár György válaszában elmondta, hogy a módosítást a különböző ütemezéssel érkező 
központi támogatások és az intézményi hatáskörben elvégzett módosítások folyamatos átvezetései 
indokolják. A végleges adatokat, a valós teljesítményt a beszámolóban lehet majd látni. A 
könyvtárnál a kiserőmű napenergiát használ majd, a Kossuth térre vezető Teleki és Zárda utcákban 
pedig süllyedő oszlopokat helyeznek el a behajtások ellenőrzése céljából. Az eddig alkalmazott 
láncokat gyakran kellett javítani és nem töltötték be a funkciójukat. A Szentjakabi Nyári Estéknél 
pedig az ideiglenes helyszínváltozás többletköltsége miatt volt szükség átcsoportosításra. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatról: 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 
Szavazati arány a rendeletmódosításról: 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 
 
4/2014. (II.19.) 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 rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
Az ülésre megérkezett Horváth Katalin, így a bizottság jelenlévő tagjainak száma 7 fő. 
 
2. Előterjesztés a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására benyújtandó 
pályázatról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a hungarikummá nyilvánítás folyamatának első 
lépcsőjét jelentő Helyi Értéktár Bizottság munkája hol tart, illetve kérte, hogy a Helyi Értéktár 
Bizottság munkájáról a M arketing és Turisztikai Bizottság rendszeres tájékoztatást kapjon. 
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Jágerné Katona Zsuzsanna válaszában elmondta, hogy a Helyi Értéktár Bizottság ügyrendjének 
megfelelően dolgozik, első értékként Rippl-Rónai József munkásságát továbbította a M egyei 
Értéktár Bizottság felé, hogy később Rippl-Rónai a hungarikumok közé is bekerülhessen majd. 
Közzétettek továbbá egy felhívást, ami alapján bárki javaslatot tehet a felveendő értékekre. Az 
értéktár teljessé tétele egyben az előterjesztésben szereplő pályázat egyik célkitűzése is. Emellett 
megerősítette, hogy a M arketing és Turisztikai Bizottság is kaphat információt a mások által 
javasolt értékekről és lehet javaslattevő a hiányzó értékeket illetően. 
 
Dr. S zép Tamás megfontolásra javasolja, hogy a megyei hatókörű értékeket pl. Együd Árpád 
munkásságát vagy a somogyi folklórkincset is vegyék fel az értéktárba. 
 
Dr. Csató László elmondta, hogy a pályázati konstrukció nagyon kedvező, mindenképpen 
támogatja a pályázat benyújtását. A Helyi Értéktár Bizottság tagjaként felhívta a bizottsági tagok 
figyelmét arra, hogy amennyiben új érték felvételét javasolják, úgy azt a kiadott 
formanyomtatványon, egy rövid indoklással kiegészítve tegyék meg. 
 
Horváth Katalin a pályázatban készülő kiadványok témái közé javasolta Lamping József 
munkásságát, melyről a könyvtárnak a 2013. évi szecesszió témájú kiállítás miatt összegyűjtött 
anyag áll rendelkezésére. 
 
Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
5/2014. (II.19.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága a nemzeti 
értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának támogatására benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatot és rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Marketing és Turisztikai 
Bizottságának 2014. évi munkatervéről 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy van-e javaslatuk a munkatervhez. 
A Bizottság tagjai részéről javaslat nem hangzott el. 
 
Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
6/2014. (II.19.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a 2014. évi 
munkatervét elfogadja. 
 
Felelős:   Pintér Attila tanácsnok  
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Közreműködik:  Osvalt M ónika turisztikai referens 
Határidő:   azonnal 
 
Több napirend nem lévén Pintér Attila a bizottsági ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2014. február 19. 
 
 
 
 Pintér Attila dr. S zép Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag  


