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ELŐTERJESZTÉS 
 

 

a 6/2020. (I.23.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat módosításáról 
 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a város 

vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, valamint a kulturális célú támogatás 

nyújtásáról szóló 57/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján, év 

elején döntött a Kamara Akadémiai Egyesület szervezésében megvalósuló Kaposfest nemzetközi 

zenei rendezvény 50 millió Ft összegű támogatásáról.   

 

A Közgyűlés ezt követően rendelkezett arról, hogy 2020. évben tervezett kiemelt városi rendezvények 

szervezését a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. fogja össze és a rendezvényekre 

biztosított önkormányzati támogatásokat is a Kft. kapja.  

 

A veszélyhelyzet alatt valamennyi nagyobb rendezvényünk elmaradt, állami ünnepek esetében szűk 

körű megemlékezést tartottunk. A veszélyhelyzet megszűnésével a rendezvényekre vonatkozó 

korlátozások továbbra is érvényben vannak a zenés, táncos rendezvények esetén az 500 főt nem 

haladhatja meg a helyszínen lévők létszáma.  

 

A korlátozó intézkedések és a jelenlegi járványügyi készültség figyelembe vételével a szervező a 

városvezetéssel egyetemben döntött a Kaposfest zenei fesztivál szűkebb körű és rövidebb ideig tartó 

megszervezéséről. A koncertek fő helyszíne a Csiky Gergely Színház, valamint a Vigasságok tere 

lenne. A rövidebb programsorozat költségvetése a korábbi 50 milliós Ft támogatás helyett 30 millió 

Ft-os támogatást igényel önkormányzatunktól, amely összeget a Közgyűlési döntés értelmében a 

Csiky Gergely Színház, mint fő szervező részére biztosítunk közfeladat ellátási megállapodás alapján. 

A Színház megbízásából a Kamara Akadémiai Egyesülettel közösen kerülnek megszervezésre az 

egyes programelemek, természetesen figyelembe véve a pandémia miatti esetleges vis maior 

helyzetet. 

A fentiek alapján javaslom Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 6/2020. (I.23.) számú 

határozatának visszavonását, a korábbi bizottsági döntés értelmében kötött Kamara Akadémiai 

Egyesülettel kötött támogatási szerződés felbontását. 

 

Kaposvár, 2020. július 21. 
                                                                                       

 

Szita Károly 
polgármester 

 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy 

határozott, hogy a 6/2020. (I.23.) számú határozatát visszavonja és felkéri a Polgármestert, hogy a 

Kamara Akadémiai Egyesülettel kötött támogatási szerződést bontsa fel.  

 

Felelős:   Szita Károly polgármester  

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:   2020. július 31. 


