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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
MARKETING ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁGA 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága 

2018. február 21-én, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Siposs Géza 
tárgyalótermében (T/103 tárgyaló) tartott rendkívüli üléséről.  

 

Jelen voltak: a jegyzőkönyvhöz 1. számú mellékletként csatolt jelenléti ív szerint. 

 

Pintér Attila tanácsnok köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülésen 6 fő bizottsági 

tag jelen van, a bizottsági ülés határozatképes. Megkérdezte a tagokat, hogy van-e további napirendi 

pontra javaslatuk. Mivel a jelenlévők részéről további javaslat nem hangzott el, kérte a napirend 

elfogadását. 

 

Szavazati arány: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
6/2018. (II.21.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a meghívóban 

kiküldött napirendet elfogadta. 

 

NAPIREND: 
1. Előterjesztés a 2018. évi kiemelt városi rendezvényekről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a 2018. évi kiemelt városi rendezvényekről 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 
Dr. Giber Vilmos, a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság tanácsnoka röviden 

ismertette az előterjesztés tartalmát, a rendezvények jellegét és a hozzájuk kapcsolódó forrásokat.  

 

Pintér Attila megkérdezte, hogy a Kaposvári Egyetem Művészeti Kara milyen formában jelenik 

meg a Rippl-Rónai Fesztiválon. 

 

Jágerné Katona Zsuzsanna válaszában elmondta, hogy az Egyetem már a rendezvény 

promóciójában is részt vesz, továbbá hallgatói együttműködnek a Kossuth tér kifestésében, a 

megnyitó műsorán szereplő zenekarban, és egyéb művészeti programelemekben. Az 

előterjesztésben szereplő elemek még csak a végleges program vázát adják, így továbbiakkal 

egészülhet ki májusig. 
 

Szavazati arány: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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7/2018. (II.21.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a 2018. évi 
kiemelt városi rendezvényekről szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja.  
 

Több napirendi pont nem lévén Pintér Attila az ülést bezárta. 

 

Kaposvár, 2018. február 21. 
 
 
 
 
 
 Pintér Attila dr. Szép Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag  


