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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS      
POLGÁRMESTERE        1. változat 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Kamara Akadémia Egyesület kulturális célú támogatási kérelméről 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár város gazdasága fejlődésének elősegítése és 
támogatása érdekében megalkotta a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató 
programjáról, valamint a kulturális célú támogatás nyújtásáról szóló 57/2016. (XII. 13.) 
önkormányzati rendeletét. Ezen program keretében van lehetőség kulturális célú támogatás 
nyújtására. 
 
2019. október 31. napján a Kamara Akadémia Egyesület kulturális célú vissza nem térítendő 
támogatás iránti kérelmet nyújtott be. 
 
Kamara Akadémia Egyesület kulturális célú támogatás kérelme 
A Kamara Akadémia Egyesület – a továbbiakban: Egyesület - a 2020. évben tervezi megvalósítani 
Kaposvár városban a KaposFest+ Nemzetközi Zenei és Összművészeti Fesztivál rendezvényt. Az 
Egyesület tagjait a korábbi Kaposfest rendezvényeken szerzett tapasztalataik sarkalltak arra, hogy 
egy másik szervezeti formában, és kibővített kulturális repertoárral rendezvényt szervezzenek 
városunkban.  
Kiemelt célja az Egyesületnek az oktatás és nevelés szerepének növelése, a közönség bővítése 
(programstruktúra), szélesebb nézőközösség elérése a kulturális fesztiválokon.  
A pályázat szerint a KaposFest+ Nemzetközi Zenei és Összművészeti Fesztivál programját a világ 
élvonalába tartozó komolyzenei előadóművészek fogják biztosítani, de emellett teret adnak a 
társművészetek és a könnyűzenei irányzat képviselőinek is.  
Az Egyesület különös hangsúlyt kíván fektetni az európai szinten élenjáró médiumokban való 
megjelentetésre, ezzel is növelve a rendezvény látogatottságát, népszerűsítését.  
 
A KaposFest+ Nemzetközi Zenei és Összművészeti Fesztivál fő helyszíne a Szivárvány 
Kultúrpalota lenne, azonban több programot terveznek a felújított Csiky Gergely Színházban, a 
Vígasságok terén, illetve könnyűzenei produkciót terveznek a Kaposvár Arénában is.  
 
A rendezvény tervezett teljes költségvetése 75.000.000.- Ft. A tervezett bevételek között 
7.000.000.- Ft-os jegybevétel, 3.000.000.- Ft-os szponzorálás, illetve 15.000.000.- Ft pályázati 
támogatás szerepel. Ezen felül kérik az önkormányzat 50.000.000.- Ft-os támogatását, amelyre a 
támogatási kérelmüket nyújtották be.  
 
A támogatási kérelmet megvizsgáló szakértő az Egyesület mérleg beszámolóját rendben találta. A 
pénzügy, államháztartási kapcsolatai rendezettek.  A szakértő javasolja az 50.000.000.- Ft 
támogatás biztosítását.  
 
Tekintettel arra, hogy a város legnagyobb hírnevű programsorozatának a tradícióit folytatja a 
KaposFest+ Nemzetközi Zenei és Összművészeti Fesztivál, javaslom, hogy a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság támogassa az Egyesület 50.000.000,- Ft-os kulturális célú vissza 
nem térítendő támogatási kérelmét, az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére. 
 

Melléklet:  -     pályázat 
- szakértői vélemény 

 
Kaposvár, 2019. december 18. 
        Szita Károly 
        polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy 
határozott a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, valamint a 
kulturális célú támogatás nyújtásáról szóló 57/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet alapján, 
hogy a Kamara Akadémia Egyesület kérelmét támogatja és részére 50.000.000.- Ft kulturális célú 
vissza nem térítendő támogatást biztosít a KaposFest+ Nemzetközi Zenei és Összművészeti 
Fesztivál rendezési költségeihez az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő 
kulturális célú támogatások keret terhére.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2020. február 1.  
 


