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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. augusztus 25-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 5 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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
21/2014. (VIII.25.) 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 I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 
Dr. S zép Tamás felvetette, hogy az út, híd, járda felújítások készültsége nagyon alacsony 
százalékkal szerepel, megkérdezte, hogy emelkedtek-e ezek az arányok az előterjesztés elkészítése 
óta. Érdeklődött, hogy a Városligettel kapcsolatban jelentkező 30 millió Ft-os pótigény miből 
adódik. Emellett megkérdezte, hogy a Rákóczi labdarúgó csapatának szánt kölcsön miért nem lehet 
támogatás. 
 
Molnár György válaszában elmondta, az út, járda, hídfelújítások látványosan zajlanak 
városszerte, néhány kivétellel az összes munka le lett szerződve már. A teljesítések határideje 
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zömmel augusztusi, a számlázás ezután várható, ezért alacsony a pénzügyi teljesítések aránya 
félévkor. A Városliget esetében koncepcióváltás, illetve tervezési hiányosságok miatt merültek fel a 
pótigények (pl. görpark áthelyezése, dühöngő bővítése, világítás, parkosítás). A sport 
támogatásával kapcsolatban kiemelte, hogy az EU azt versenyt torzítóként ítéli meg, így a 
területen működő vállalkozásokat csak de minimis formában, e mérték felett csak utánpótlás 
nevelés céljára lehet támogatni.  
 
Szavazati arány a határozati javaslatról: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
Szavazati arány a rendeletmódosításról: 3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 
 
22/2014. (VIII.25.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot és rendelet tervezetet 
elfogadásra javasolja.  
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta a jelenlévőknek, hogy dr. Csató László bizottsági tag nem indul 
a soron következő önkormányzati választásokon, így nem folytatja képviselői munkáját. Ezért az 
utolsó munkaterv szerinti bizottsági ülés keretében megköszönte a Bizottság nevében dr. Csató 
László képviselői és bizottsági tagi munkáját, mindazt, amit a városért, a marketing és a turizmus 
területéért tett és a jövőre nézve jó egészséget kívánt neki. 
 
Dr. Csató László köszönetet mondott a tanulságos, kellemes, jó hangulatú bizottsági ülésekért a 
Bizottság tagjainak. 
 
Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2014. augusztus 25. 
 
 
 
 Pintér Attila dr. S zép Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag  


