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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 

2019. május 29-én Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. emelet T/103. számú 

Siposs Géza tárgyalójában tartott 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 a kiküldött meghívóban 

szereplőkön kívül 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 

 

13/2019. (V.29.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a meghívóban 

kiküldött napirendet elfogadta. 

 

NAPIREND: 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:   dr. Csillag Gábor jegyző 

 
 

Napirend tárgyalása: 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 

Dr. Szép Tamás megkérdezte, hogy a Rákóczi FC NB1-be jutása kapcsán kötelezően működtetendő 

beléptető-rendszer telepítése valóban 100 millió Ft-ba fog-e kerülni. Érdeklődött továbbá, hogy az 

elektromos jármű beszerzésére biztosítandó 32 millió forintból midibuszokat vesz-e a város, mert egy 

elektromos személygépkocsihoz sokallja az összeget. A Kaposvári Közlekedési Zrt-nek szánt 86 millió 

Ft a kedvezményes utazásokból felmerült veszteség kiegyenlítése vagy azon felüli összeg? 

 

Kováts Imre jelezte, hogy a szociálpolitikai kiadásokhoz kapcsolódó feladatok egy része járási 

hatáskör lett, az ezen felüli tételeket pedig saját forrásból szokta finanszírozni az önkormányzat. Most 

a különböző (települési-, lakás-, adósság- stb.) támogatásoknál 90, illetve 50% szerepel. Lehetett erre 

pályázati forrást bevonni? 

 

Nagy Attila érdeklődött, hogy a korábbi részönkormányzati üléseken megítélt támogatások miért nem 

kerültek még kiutalásra? 

 

Pintér Attila megkérdezte, hogy a tömegközlekedés támogatásában mekkora központi forrásra lehet 

számítani. 
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Balogh Beáta válaszában elmondta, hogy a beléptető-rendszer 100 milliós költségvetése egy előzetes 

becslésen alapult, a valóságban ez kevesebb lesz, az eddig beérkezett ajánlatok alapján 57 millió Ft 

körül számítják. Az önkormányzat 30% önerőt biztosít, így ha az összköltség kevesebb lesz a 

tervezettnél, az önerő is arányosan csökken. Az elektromos járművek beszerzésére minisztériumi 

támogatásból kapott 32 millió forintból várhatóan két járművet lehet majd beszerezni, egy nagyobb, 

áruszállításra is alkalmas autót és egy személygépkocsit. Ha a keretet nem használjuk ki teljesen, a 

különbözetet vissza kell fizetni. A tömegközlekedés támogatásához központi forrásra kell pályázni, az 

elnyert összegen felül szükséges forrásról kell közgyűlési döntést hozni. Ez a kedvezményes utazások 

kompenzációjára szolgáló normatíván (130 millió Ft) felüli összeg. Szociálpolitikai támogatásokra is 

lehet pályázni, önkormányzatunk szokott is, és kap általában 50 millió Ft-t. Az erre a célra tervezett 

önkormányzati keretbe ez beépül és az ott így felszabaduló forrást más tételekre lehet fordítani. A 

részönkormányzati döntésekhez kapcsolódó támogatási szerződésekhez kiegészítő dokumentáció 

szükséges, pl. átláthatósági nyilatkozat, melyek begyűjtése időigényes. Az aláírások ezt követően 

zajlanak, várhatóan 1-2 héten belül megtörténnek az utalások.  

 

Szavazati arány a határozati javaslatról: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

Szavazati arány a rendeletről: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

14/2019. (V.29.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága az 

önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, a határozati javaslatot és a rendeletet elfogadásra javasolja.  

 

Pintér Attila, mivel a bizottságnak ebben az önkormányzati ciklusban ez volt az utolsó munkaterv 

szerinti ülése, megköszönte a bizottság tagjainak aktivitását, munkáját. Majd több napirend nem 

lévén, a bizottsági ülést berekesztette. 

 

Kaposvár, 2019. május 29. 

 

 

 

 

 Pintér Attila Dr. Szép Tamás 

 tanácsnok bizottsági tag 


