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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. június 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 6 fő 

bizottsági tag jelen van, a bizottsági ülés határozatképes. M egkérdezte a Bizottság tagjait, hogy 
van-e további napirendi pontra javaslat.  

A Bizottság tagjai részéről javaslat nem hangzott el. 
Szavazati arány a napirend tárgyalására: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
14/2014. (VI.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 2014. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 

Dr. S zép Tamás megkérdezte, hogy a Kapos Holding tőkeemelése hogyan történik meg. 
 

Molnár György válaszában elmondta, hogy a Holding tagvállalatai stabilizálása céljából van 
szükség erre a tőkeemelésre. A Holdinghoz 167 millió Ft befizetést tesz az Önkormányzat és a 

Holding az érintett cégeknél a szükséges emelést végrehajtja. A tőkeemelés a jegyzett tőkét csak a 

kibocsátott részvények névértékének mértékéig növeli meg. 
 

Szavazati arány a határozati javaslatról: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
Szavazati arány a rendeletmódosításról: 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 
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15/2014. (VI.04.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 

határozati javaslatot és rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.  
 

Pintér Attila tanácsnok tájékoztatást kért az idén először Rippl-Rónai Fesztiválként 
megrendezett májusi rendezvényről. 

 
Osvalt Mónika jelezte, hogy a rendezvényről érdemben a kulturális referens, illetve a szervező 

intézmény tudna beszámolni, de röviden összefoglalta, hogy a Fesztivál sikeres, látogatott volt. Az 
elnevezéssel kapcsolatos változások is pozitívak, a média-megjelenések száma is megnőtt részben 

már az átnevezésnek köszönhetően is.  

 
Dr. S zép Tamás pozitívumként értékelte, hogy nagyon jó látogatottságú volt a rendezvény. A 

jövőre nézve javasolja, hogy művészek helykiosztásánál vegyék figyelembe a minőséget. A 
rendezvény logója jó, de túl bonyolultnak tűnik, érdemes lenne egyszerűsített változatát is 

használni. 
 

Horváth Katalin előrelépésnek tartja, hogy az ifjúságot, kiemelten a művészeti tevékenységekkel 
foglalkozó fiatalokat bevonták a programokba. Szakmailag erős programja volt a Rippl-Rónai 

Villában szervezett konferenciának is. Javasolja, hogy a program erősítése kedvéért a jövőben a 

többi intézmény programjai is jelenjenek meg a programfüzetben, melynek formátuma a 
kezelhetőség szempontjából átgondolandó. 

 
Pintér Attila tanácsnok a bizottsági tagoktól elhangzottakat összefoglalva hangsúlyozta, hogy 

pozitívan változott a rendezvény. Emellett indítványozta, hogy a rendezvény országos 
programportálokra (pl. port.hu, est.hu) való felkerülése is a szervezők célja legyen, ezzel is 

erősítve az online felületeken való megjelenéseket. 
 

Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 

 
Kaposvár, 2014. június 4. 
 
 
 
 Pintér Attila dr. S zép Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag  


