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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 
2015. január 14-én Kaposvár Megyei 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. Kérte a tagokat, hogy a meghívóban 
szereplő ponton kívül vegyék fel napirendre a Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata 
2015. évi költségvetéséről és a 2015. évi kiemelt városi rendezvényekről szóló előterjesztést. 
M egkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e további napirendi pontra javaslat. M ivel a jelenlévők 
részéről további javaslat nem hangzott el, a módosítással együtt kérte a napirend elfogadását. 
 
Szavazati arány a kiegészített napirend tárgyalására: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
1/2015. (I.14.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a meghívóban 
kiküldött napirendet a Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 
és a 2015. évi kiemelt városi rendezvényekről szóló előterjesztésekkel kiegészítve elfogadta. 
 
NAPIREND: 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés a 2015. évi kiemelt városi rendezvényekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 

 
3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Marketing és Turisztikai 

Bizottságának 2015. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Pintér Attila tanácsnok 
Közreműködik:  Osvalt M ónika titkár 

 
Napirend tárgyalása: 
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M ihalecz András és dr. Szép Tamás bizottsági tagok megérkeztek az ülésre, a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 8 fő. 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a pótigények között kiadványokra szánt összegből 
milyen kiadványok készülnének. 
 
Osvalt Mónika válaszában elmondta, hogy a Tourinform Irodán keresztül érkező visszajelzések, 
igények és a rendelkezésre álló készletek alapján kerültek tervezésre a kiadványok. Szerepel közöttük 
a belvárost és a környékét bemutató látványtérkép, a 2010 óta elkészült fejlesztésekkel kiegészített 
átfogó imázskiadvány, az új kerékpárutakkal aktualizált Kirándulások Kaposváron és környékén, 
továbbá az éves programokat tartalmazó prospektus. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatról: 6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Szavazati arány a rendeletről: 5 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
 
2/2015. (I.14.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatot és rendeletet elfogadásra javasolja.  
 
2. Előterjesztés a 2015. évi kiemelt városi rendezvényekről 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 
Jágerné Katona Zsuzsanna röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát. A 2014-ben történt 
rendezvénystruktúra-átalakításnak (Rippl-Rónai Fesztivál elnevezés bevezetése, Gyermekszínházi 
Biennálé utcai programjainak bővítése, a Kamarazenei Fesztivál minőségének állandósága) pozitív 
visszhangja volt, amit a sajtómegjelenések számának növekedése is mutat. 2015-ben folytatódik a 
megújulási folyamat, melynek része lesz a Farsang átgondolása is. Az előterjesztés tartalmaz egy 
áttekintő táblázatot, melyben szerepelnek a rendezvények időpontjai és az önkormányzat által adott 
támogatás mértéke. 
 
Dr. S zép Tamás megkérdezte, hogy a Múzeum udvarán elkészült rendezvénytér bevonását tervezik-
e a programok megvalósítása során. 
 
Pintér Attila érdeklődött, hogy a Rippl-Rónai Fesztivál önkormányzati támogatása a korábbi évhez 
képest miként változott, hiszen a programjának bővítéséhez több forrás szükséges. 
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Kerepesi Tibor megkérdezte, hogy tervben van-e nem belvárosi helyszínen, például a Desedán egy 
vagy többnapos rockzenei fesztivál megrendezése, mely hozzájárulna ahhoz, hogy bővüljön a 
populárisabb rendezvények köre. 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna válaszában elmondta, hogy a M úzeum udvarán elkészült teret 
szeretnék bevonni a programokba, akár már a Farsang ideje alatt is. A Rippl-Rónai Fesztivál 
támogatása a tavalyi évvel megegyező, cél, hogy a bővítéséhez pályázati forrásokat tudjanak bevonni. 
A városi nagyrendezvények esetében cél. hogy az adott területen legszínvonalasabb fellépőket hívjuk 
meg. Újabb zenei fesztivál megrendezésétől nem zárkózik el a város, azt civil szervezet vagy 
rendezvényszervező kezdeményezése után támogathatja. Így történt korábbiakban a Kamarazenei 
Fesztivál vagy a Mézfesztivál esetében is. 
 
Dr. S zép Tamás javasolta, hogy a Youth Football Festival elnevezés helyett magyarul, vagy a 
nemzetközi résztvevők miatt két nyelven kerüljön feltüntetésre a rendezvény neve. A Kossuth téri 
programok hangosítása a közelben lakókat zavarhatja, ezért érti a szervezők szándékát új 
helyszínek bevonására. Ugyanakkor a Miénk a város fesztivált nem javasolná a Városligetben 
szervezni, mert túl közeli az időpontja a városligeti augusztus 20-i ünnepséghez, nagyobb a 
veszélye a színvonal csökkenésének és a futópálya kialakítása sem kedvez a színpadépítésnek. A 
belváros forgalmának növeléséhez, élettel való megtelítéséhez továbbra is a Kossuth tér lenne az 
ideális helyszín.  
 
Nagy Attila felvetette, hogy a Youth Football Festivalt egy kaposvári kötődésű labdarúgóról 
nevezzék el. Jelezte ugyanakkor, hogy egy rock fesztivál megszervezéséhez a desedai 
infrastruktúra nem elégséges. 
 
Vargáné Friss Judit a rock fesztivál szervezését akár helyi zenekarok kezdeményezésére is 
elképzelhetőnek tartja. A populáris rendezvények esetén fontos, hogy a szélesebb közönség is 
minőségi előadásokat láthasson. A M iénk a város programjainak helyszíneként a Kossuth teret 
javasolja továbbra is. Pozitívumként kiemelte, hogy a rendezvények színvonala évről-évre nő, 
látható a fejlődés, bár a sikerességüket nagyban befolyásolja az időjárás. 
 
Kövezsdi Gábor javasolta, hogy a vallási turizmusra fókuszáló kiadvány is készüljön. 
 
Dr. S zép Tamás számításai szerint a fokozott zajterhelés a Kossuth téren évi kb. 16 napot jelent. 
Ezt a futballfesztivál Városligetbe helyezésével lehetne csökkenteni. A Vigasságok Terének 
rendezvényhelyszínként hasznosítása mellett a kihasználatlan Zenepavilonra is felhívta a 
rendezvényszervezők figyelmét. 
 
Pintér Attila megerősítette, hogy Kaposvár püspöki székhelyként a vallási turizmus célpontja 
lehet. Ezt a korábbi években a rendezvények újrapozícionálásán dolgozó munkacsoport is 
vizsgálta, de úgy találta, hogy nem ez a desztináció elsődleges kitörési pontja. A Miénk a város 
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programsorozat időpontját rendkívül kedvezőnek tartja a lakosság szempontjából is. Ahhoz, hogy 
a Rippl-Rónai Fesztivál a legrangosabb vidéki fesztiválok sorába tartozzon, nagyobb költségvetés 
kell. A rock fesztivál, vagy bármely egyéb könnyűzenei fesztivál megrendezése nehéz, mert 
kialakult ezeknek a rendezvényeknek a struktúrája és a város programportfóliója is más jellegű. 
M egoldást jelenthet az, ha külső szervező egy már bevált rendezvényt telepít részben Kaposvárra, 
akár egy napra. Célszerű, ha ez egy eleve somogyi kötődésű fesztivál, p l. a Pannónia Fesztivál. 
 
Kováts Imre hozzátette, hogy a Kossuth tér tehermentesítése nemcsak a zaj, hanem a forgalom 
szempontjából is fontos lenne. A rendezvényekhez biztosított önkormányzati támogatás 
bázisszinten kerül tervezésre, de a minőség emeléséhez további források szükségesek, ahhoz nem 
elégségesek a szervezők erőfeszítései.  
 
Jágerné Katona Zsuzsanna tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a futballfesztivál elnevezése nem 
változtatható, az kötelező, szerződésben szabályozott elem. A város tett javaslatot a fesztiválfalu 
Városligetbe helyezésére, de attól a szervezők elzárkóztak. A M iénk a város megszervezése a 
rendelkezésre álló forrásokat tekintve csak egy helyszínen lehetséges, vagy a belvárosban, vagy a 
Városligetben. Kiemelte, hogy a popularitás nem mehet a minőség rovására, nem válhatnak a 
rendezvények vásári jellegűvé. Az egyházi, templomi rendezvények egyre sikeresebbek, erősítendő 
az egyházakkal, civil szervezetekkel való együttműködés. M egköszönte a Bizottság támogatását a 
rendezvényeket illetően. 
 
Pintér Attila az elhangzottakat összegezve kezdeményezte, hogy a M arketing és Turisztikai 
Bizottság javasolja, hogy a szervezőkkel egyeztetve próbálják a Youth Football Festival kiegészítő 
rendezvényelemeit több helyszínre telepíteni.  
Szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
A Marketing és Turisztikai Bizottság javasolja a Miénk a város szervezőinek, hogy a rendezvény a 
Kossuth téren és környékén valósuljon meg elsősorban. 
Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
Szavazati arány a határozati javaslatokról: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
3/2015. (I.14.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a 2015. évi 
kiemelt városi rendezvényekről szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja.  
 
3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Marketing és Turisztikai 
Bizottságának 2015. évi munkatervéről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. 
 
Szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
4/2015. (I.14.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a 2015. évi 
munkatervét elfogadja.  
 
Felelős:   Pintér Attila tanácsnok 
Közreműködik: Osvalt M ónika titkár  
Határidő:  azonnal 
 
Több napirendi pont nem lévén Pintér Attila a bizottsági ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2015. január 14. 
 
 
 
 Pintér Attila dr. S zép Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag  


