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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. november 20-án Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. emelet T/108. 
számú Sajtószobájában tartott üléséről.  

 

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

 

Bereczki Dávid tanácsnok köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülésen 6 fő 

bizottsági tag jelen van, a bizottsági ülés határozatképes. Javasolta, hogy a napirendi pontok 

tárgyalási sorrendjét változtassák meg oly módon, hogy elsőként a jegyzőkönyv hitelesítőjének és 

helyettesének megválasztásáról döntsenek, ezt kövesse a többi napirendi pont. 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 módosított sorrendű napirend 

elfogadását. 

 

Szavazati arány: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
17/2019. (XI.20.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a meghívóban 

kiküldött napirendet a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatásával együtt elfogadta. 

 

NAPIREND: 
1. A bizottsági jegyzőkönyv hitelesítőjének és helyettesének megválasztása (szóbeli) 
Előterjesztő   Bereczki Dávid tanácsnok 

 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:   dr. Csillag Gábor jegyző 

 

3. Előterjesztés a Közgyűlés 2020. évi munkatervéről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 

 

4. Előterjesztés a Marketing és Turisztikai Bizottság ügyrendjéről 
Előterjesztő   Bereczki Dávid tanácsnok 

Közreműködik:   Jenei Zoltánné igazgató 

 

5. Javaslat a Közgyűlés által adományozott kitüntetésekre (szóbeli, zárt) 
Előterjesztő   Bereczki Dávid tanácsnok 
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Napirend tárgyalása: 
 
1. A bizottsági jegyzőkönyv hitelesítőjének és helyettesének megválasztása  
 
Bereczki Dávid tanácsnok javasolta, hogy a bizottsági jegyzőkönyvek hitelesítőjének dr. Szép 

Tamást, távolléte esetére Nagy Attilát válassza meg a Bizottság. 

 

Szavazati arány: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
18/2019. (IX.20.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a bizottsági 

jegyzőkönyvek aláírására dr. Szép Tamás bizottsági tagot, távolléte esetén helyette Nagy Attila 

bizottsági tagot megválasztotta. 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 

Az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. 

 

Szavazati arány a határozati javaslatról: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Szavazati arány a költségvetési rendeletről: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Szavazati arány a 26/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról: 5 igen, 1 nem, 0 

tartózkodás 
 

19/2019. (IX.20.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési 
rendelet, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot 

és a rendeleteket elfogadásra javasolja.  
 
3. Előterjesztés a Közgyűlés 2020. évi munkatervéről 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 

Az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. 

 

Szavazati arány: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

20/2019. (IX.20.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a Közgyűlés 
2020. évi munkatervéről szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja.  
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4. Előterjesztés a Marketing és Turisztikai Bizottság ügyrendjéről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 

 

Az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. 

 

Szavazati arány: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

21/2019. (IX.20.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága ügyrendjét a 

melléklet szerint elfogadta. 
 

Felelős:  Bereczki Dávid tanácsnok 

Közreműködő: Jenei Zoltánné igazgató 

Határidő:  közlés (azonnal) 

 

 

 

Több nyílt napirendi pont nem lévén Bereczki Dávid a nyílt ülést bezárta és zárt ülést rendelt el. 

 

Kaposvár, 2019. november 20. 

 

 

 

 

 Bereczki Dávid Dr. Szép Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag 


