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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. december 3-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. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
összeférhetetlenség miatt Perlaki József lemondott bizottsági tagságáról, így amíg a Közgyűlés új 
tagot nem választ, addig a Bizottság létszáma 8 fő. 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: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
31/2014. (XII.03.) 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-III. negyedévi teljesítéséről 

és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés a hirdetmények, a hirdető-berendezések létesítésének, elhelyezésének 
szabályáról szóló 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának 
elhalasztásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina főépítész 

 
3. Előterjesztés a Kaposvári Farsangról, és a VI. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei 

Fesztiválról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
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4. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- 
és bérletárak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
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5. Előterjesztés a Marketing és Turisztikai Bizottság ügyrendjéről 

Előterjesztő: Pintér Attila tanácsnok 
Közreműködik: Osvalt M ónika titkár 

 
6. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. évi munkatervéhez 

Előterjesztő: Pintér Attila tanácsnok 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2014.évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 
és a költségvetési rendelet módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a sportegyesületek kölcsöneivel kapcsolatos többszöri 
módosításokat követően mi az esélye, lehetősége azok visszafizetésének. Hallott folyamatban lévő 
tárgyalásokról, érdeklődött azok eredményéről. 
 
Molnár György válaszában elmondta, hogy valóban vannak folyamatban tárgyalások, de azok még 
nem zárultak le. Az Önkormányzat részéről az eddigi tartozások visszafizetésének elengedése 
támogatásnak minősülne, amit a de minimis szabályok korlátoznak. A de minimis értékhatár feletti 
támogatások, így a sportegyesületeké is, szponzori támogatásnak minősülnek, ami pedig az ÁFA 
fizetési kötelezettség miatt jelentősen csökkentett összeget jelentene. 
 
Dér Tamás alpolgármester megerősítette, hogy valóban folynak tárgyalások a helyzet megoldásáról, 
de az eredményről csak azok lezárultát követően tud tájékoztatást adni. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatról: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Szavazati arány a rendelet módosításáról: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
 
32/2014. (XII.03.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága az 
önkormányzat 2014.évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési 
rendelet módosításáról szóló beszámolót megtárgyalta, a határozati javaslatot és rendelet 
tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
2. Előterjesztés a hirdetmények, a hirdető-berendezések létesítésének, elhelyezésének 
szabályáról szóló 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának 
elhalasztásáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 
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Az előterjesztéshez kapcsolódóan kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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33/2014. (XII.03.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a 
hirdetmények, a hirdető-berendezések létesítésének, elhelyezésének szabályáról szóló 
35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elhalasztásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
3. Előterjesztés a Kaposvári Farsangról, és a VI. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei 
Fesztiválról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 
Dr. S zép Tamás megkérdezte, hogy a Kamarazenei Fesztivál költségeiről az elszámolás 
célszerűségi szempontból is megtörténik-e? Továbbá érdeklődött, hogy az elszámolás a teljes 
költségvetésről vagy csak a támogatásról szól. 
 
Pintér Attila megkérdezte, hogy a Dorottya-bál egyben Kaposvár Város Bálja is lenne-e, és a 
Kamarazenei Fesztivál programjában szereplő 14 komolyzenei koncert számbeli csökkenést jelent-
e az előző évekhez képest. 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna válaszában elmondta, hogy a Dorottya-bál akár a város bálja is lehet, 
de erről még nem született döntés. Pozitív fejleménynek tekinti ugyanakkor, hogy a vállalkozói 
szektor rendezvényéről van szó, ami jelzi, hogy ez a szféra is megmozdult a rendezvények 
szervezése terén. 
A Kamarazenei Fesztiválhoz kapcsolódóan hozzátette, hogy a programban szereplő 14 
komolyzenei koncert megegyezik a korábbi évek gyakorlatával, amikor délelőtt-délután 1-1 
komolyzenei koncertet tartottak. A rendezvény sikere pedig egyértelműen mutatja, hogy a 
támogatásokat célszerűen használják fel a szervezők, és a korábbi évek támogatásainak elszámolása 
hiányában nem is lehetne támogatni őket. A támogatási szerződés rögzíti azt is, hogy a szervezők 
más forrásokat is igénybe vesznek.  
 
Molnár György megerősítette, hogy a támogatási szerződés tartalmazza az elszámolható 
költségek körét és az elszámolás módját. A Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája 
által meghatározott kört vizsgálja az önkormányzat, a szponzori pénzek vizsgálata nem feladata. A 
szervezők a beszámolót és elszámolást évente, jogcímenként elkülönítve, számlákkal alátámasztva 
be szokták nyújtani.  
 
Dr. S zép Tamás észrevételként megjegyezte, hogy nem tudható a fesztivál mekkora 
költségvetéssel működik, nyereséges-e, és mekkora arányt képvisel az önkormányzati támogatás. 
Kaposvár Megyei Jogú Város mint főtámogató nagyobb rálátást kaphatna ezekre az információkra. 
Ezzel együtt elismerte, hogy a város hírnevére pozitív hatással van a rendezvény. A Farsanggal 
kapcsolatban hozzátette, hogy a kétmillió forintos költségvetés nem elegendő arra, hogy a 
rendezvényt kifelé, nagyobb közönség felé kommunikálni lehessen. 
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Dér Tamás a Kamarazenei Fesztiválhoz kapcsolódva elmondta, hogy az a fontos, hogy a 
városnak szüksége van-e a rendezvényre és nem az, hogy megéri-e a szervezőnek. A Kamarazenei 
Fesztivál kiemelkedő a szálláshelyek, az idegenforgalom szempontjából és különösen előnyös a 
városmarketing szempontjából, mivel a rádióközvetítések és egyéb megjelenések kapcsán 
milliókhoz jut el Kaposvár város híre. Figyelembe kell venni azt is, hogy a fesztivál fizetőképes 
vendégkört vonz, magas költési hajlandósággal. 
 
Vargáné Friss Judit kiemelte, hogy nagyközönséget vonzó, populáris rendezvények is találhatók 
a város kínálatában a szűk réteget érintő Kamarazenei Fesztiválon kívül. Említette, hogy korábbi 
években a M arketing és Turisztikai Bizottság ülésén részt vett Bolyki György, a fesztivál 
szervezője és az akkor ígérteket (pl. Kaposvár népszerűsítése) betartotta. Szerencsésnek tartaná, 
ha a városbál a Dorottya-bállal egyidőben zajlana. 
 
M ihalecz András bizottsági tag megérkezett az ülésre, a jelenlévő bizottsági tagok száma 8 fő. 
 
Pintér Attila megerősítette, hogy Bolyki György a Dél-Dunántúl Turizmusáért Díj elnyerésekor 
meghívottja volt a M arketing és Turisztikai Bizottság ülésének. Javasolta, hogy a Bizottság 
valamelyik tavaszi ülésére ismét hívja meg a fesztiválszervezőt. Hangsúlyozta, hogy legalább egy 
fesztiválunk az ország legrangosabb vidéki kulturális fesztiváljai közé kell, hogy tartozzon. Ezt a 
Kamarazenei Fesztivál teljesítheti, de ehhez szükséges az a költségvetés, amivel jelenleg a 
szervezők gazdálkodnak. A Farsang jövője régóta szerepel a Bizottság napirendjén, a 
népszerűsítésének lehetőségei, a rendezvények újrapozícionálása kapcsán. A régióban M ohács 
jelentős versenytárs, ezért nem fejleszthető a Farsang határok nélkül, költségtakarékosnak kell 
maradnia. A két, báli szezon elején lévő bál összevonását jó kezdeményezésnek tartja. 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna hozzátette, hogy a Farsang országos ismertségéhez hozzájárulhat az 
immár hagyományos futóverseny, ami a futószezon egyik nyitó rendezvénye. Kedvezően hat a 
farsangi kulturális programokra, hogy azon a futóversenyre érkezők is aktívan részt vesznek. 
 
Szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
34/2014. (XII.03.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a Kaposvári 
Farsangról, és a VI. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
4. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- 
és bérletárak felülvizsgálatáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 
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Pintér Attila megkérdezte, hogy milyen költségek indokolják az árak emelését. Érdeklődött, hogy 
a Könyvtár esetében a kedvezményezettek körében szereplő Művészeti Kar hallgatóin kívül 
bekerülhetnek-e más karok hallgatói. 
 
Molnár György válaszában elmondta, hogy az intézmények esetében a jegyárakból származó 
bevétel elenyésző a támogatások mellett. Az emelések célja a szinten tartás. Nagyon széles a 
jelentős kedvezménnyel és ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások és a kedvezményezettek 
köre. M eglátása szerint az ingyenesen kapott szolgáltatásokat jóval kevésbé becsülik meg az 
emberek, mint azt, amiért legalább jelképes összeget fizetni kell. A kedvezményezetti kör 
kiterjesztésének lehetőségét meg fogják vizsgálni. 
Szavazati arány: 6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
 
35/2014. (XII.03.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága az egyes 
önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja.  
 
5. Előterjesztés a Marketing és Turisztikai Bizottság ügyrendjéről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

 
Az előterjesztéshez kapcsolódóan kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
Szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
36/2014. (XII.03.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a Marketing 
és Turisztikai Bizottság ügyrendjét a melléklet szerint elfogadta.  
 
Felelős:   Pintér Attila tanácsnok 
Közreműködik: Osvalt M ónika titkár (közlésért) 
Határidő:  azonnal 
 
6. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. évi munkatervéhez 
 
Pintér Attila elmondta, hogy 2015-ben előrelépés várható a Bizottság által korábban preferált 
témákban, így a városarculati kézikönyvvel és a város digitális felületeinek átalakításával 
kapcsolatban is.  
M egkérdezte a bizottsági tagokat, hogy van-e javaslatuk a közgyűlési munkatervhez. 
A tagok részéről javaslat nem hangzott el. 
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Szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
37/2014. (XII.03.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a Közgyűlés 
2015. évi munkatervéhez nem tesz javaslatot.  
 
Felelős:   Pintér Attila tanácsnok 
Közreműködik: Osvalt M ónika titkár (közlésért) 
Határidő:  2014. december 12. 
 
Több napirendi pont nem lévén Pintér Attila a bizottsági ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2014. december 3. 
 
 
 
 Pintér Attila dr. S zép Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag  


