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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERE 

 
ELŐTERJESZTÉS  

A 2021. ÉVI KIEMELT VÁROSI RENDEZVÉNYEKRŐL 
 

Kaposvár kulturális életében hagyományosan jelentős szerepet töltenek be a kiemelt vá-
rosi rendezvények. A legnépszerűbb, a legnagyobb érdeklődéssel kísért események közé 
tartoznak, ezért fontos, hogy évről évre a városra jellemző hagyományok megőrzésének, 
a megújulás igényének és a választék bővítésének szem előtt tartásával tervezzük és va-
lósítsuk meg rendezvényeinket, fesztiváljainkat. Az elmúlt években a kiemelt rendezvé-
nyek sorában nem említett, mégis hamar népszerűvé váló programokkal bővült a kapos-
vári rendezvénykínálat, ezáltal sikerült a potenciális érdeklődők új rétegeit megszólítani. 
Míg a Nárciszünnep, a Családi majális, a Desedai piknik elsősorban a családok számára 
kínál kikapcsolódási lehetőséget, addig a historikus hagyományokat felelevenítő Ostrea 
peregrina a középkori mindennapok iránt érdeklődőknek jelenthet izgalmas programot. 

2020-ban azonban – míg a február eleji Kaposvári Farsang alkalmával még a szokásos 
tömeg űzhette el a leghidegebb évszakot városunk főterén – a kora tavasszal hazánkat is 
elérő koronavírus-világjárvány már sajnos alapjaiban alakította át rendezvényeinkkel 
kapcsolatos terveinket. Egészségünk védelme érdekében március 11-én a Kormány or-
szágos veszélyhelyzet bevezetéséről döntött, mely természetesen a szabadtéri rendezvé-
nyeket illetően is jelentős korlátozásokat jelentett. Emiatt a X. Kaposvári Assitej Nem-
zetközi Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé és a Rippl-Rónai Fesztivál megrendezé-
séről is le kellett mondanunk. A nyári hónapok ugyan bizonyos mértékig enyhülést hoz-
tak mind a megbetegedések száma, mind a jogszabályi korlátozások tekintetében. Ennek 
megfelelően – nagyfokú biztonsági óvintézkedések betartása mellett ugyan, de – sor ke-
rülhetett a XI. Kaposfestre és a Kaposvári Mézfesztiválra. A Kormány egészségünk 
megóvása érdekében fenntartott korlátozásai azonban a Miénk a város, a Kaposvári Ad-
vent, a Kaposvári Szilveszter és az újévi koncert megrendezését már nem tették lehető-
vé. Májusban a Kaposvári Egyetem is jelezte, szeptemberben nem szervezi meg a Ka-
posvári Állattenyésztési Napokat, júliusban pedig a beutazási korlátozások jelentette 
akadályok miatt a Nemzetközi Ifjúsági Sportfesztivált sem tudtuk megrendezni. 

2021-ben elszántan, mégis a legnagyobb óvatossággal láttunk neki rendezvényeink 
szervezésének. Továbbra is egyértelmű cél, hogy magas színvonalú, változatos, Kapos-
várra jellemző kulturális kínálatot teremtsünk, mert a korábbi évek tapasztalataiból tud-
juk jól: csak így lehet a résztvevők érdeklődésének fenntartása mellett új közönséget is 
meghódítani. Tisztában vagyunk vele, hogy a kiemelt rendezvények elengedhetetlen 
adalékot jelentenek a résztvevők lelki egészségének megóvása szempontjából, most 
azonban biztonságunk, testi épségünk a tét. Éppen ezért fontos, hogy felkészülten, de 
türelemmel várjuk az enyhülést. 

 

I. VISSZATEK INTÉS A 2020-BAN MEGVALÓSULT K IEMELT RENDEZVÉNY EK RE 
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Kiemelt rendezvény Tervezett időpont  

Kaposvári Farsang – Dorottya Napok február 8–10. 

Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál augusztus 13–19. 

Kaposvári Mézfesztivál szeptember 18–19. 

 

I/1. KAPOSVÁRI FARSANG – DOROTTYA NAPOK 

A legnagyobb múltra visszatekintő rendezvényünk, melynek programjait a kezdetektől a 
néphagyományokra és Csokonai Vitéz Mihály Dorottya című, országosan ismert víg-
eposzának történetére alapozták. Ezáltal nemcsak a helyi lakosság érdeklődését keltheti 
fel, de számottevő turisztikai potenciállal is bír. 2011 óta sportos elemek is színesítik a 
rendezvényt. 

2020-ban a kézműves-foglalkozások, a maskarás felvonulás, a hagyományőrző csopor-
tok télűző programjai ugyanúgy a farsang kedvelt elemei voltak, mint az elmúlt évek-
ben. 

Szombat délutánra megtelt a Kossuth tér. A Langaléta Garabonciások fergeteges hangu-
latot teremtettek, a nézők korosztálytól függetlenül önfeledten nevettek tréfáikon. A kö-
zönség már Dorottya és pártában maradt leánytársai kordéval történő bevonulását is 
nagy derültséggel fogadta, vérbő komédiázásuk pedig osztatlan sikert aratott. 

A főtéri műsor zárása után, szombat kora este a Szivárvány Kultúrpalotában megrende-
zett Falusi színjátszók találkozóját kiemelt érdeklődés kísérte, hamar megtelt a létesít-
mény, a közönség nagyon jól szórakozott. 

A színjátszó-találkozó résztvevői műsoruk után csatlakoztak az Agóra épületében már 
javában – csaknem telt ház mellett – zajló táncházhoz. 

A sportot és a játékos versengést szerencsésen ötvöző programok – a „Kaposvár domb-
jai” farsangi félmaratoni futóverseny, a rönkhúzás és a belvárosi akadályfutás – ismét 
sokakat vonzottak. 

 

I/2. KAPOSVÁRI NEMZETKÖZI KAMARAZENEI FESZTIVÁL 

Városunkban 2010 óta rendezzük meg a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivált, 
amely az első évtől jelentős sikert elérve rövid idő alatt a hazai és a nemzetközi zene-
szerető közönség kedvelt és számontartott rendezvényévé vált. 

2020-ban a fesztivál szervezői a járványhelyzet miatt fokozott biztonsági intézkedéseket 
vezettek be – a kötelező maszkhasználat mellett arra is gondjuk volt, hogy az egy elő-
adásra jutó nézőszámokat korlátozzák, így a koncertismétléseknek hála a közönség egy-
szerre kisebb létszámú csoportokban tekinthette meg a produkciókat. 
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A fesztivál szakmaiságát fokozta, hogy a szervezők a 2020-as eseményen kiemelt sze-
rephez kívánták juttatni az oktatás és nevelés témakörét – ennek érdekében egész napos 
workshopot szerveztek, melynek közönsége a fiatal korosztály volt. 

A programstruktúra összeállításában fontos szempont volt a potenciális közönség spekt-
rumának szélesítése. Ennek jegyében a szervezők igyekeztek úgy bővíteni a programkí-
nálatot, hogy az összművészeti produkciók és más zenei műfajok nagyobb teret kaphas-
sanak. A hangversenyek emellett online csatornákon keresztül azok számára is ingyene-
sen elérhetővé váltak, akik idén a pandémia okozta nehézségek miatt nem tudtak részt 
venni a rendezvényen. 

A világjárvány okozta korlátozások sajnos a tervezett programot is jócskán csorbították, 
a rendezvény végül 3 napos időtartamban zajlott, ennek megfelelően a szervezők a ko-
rábban megítélt támogatás felhasználásával rendezték meg a fesztivált. 

 

I/3. KAPOSVÁRI MÉZFESZTIVÁL 

A szervező Zselici Méhész Egyesület az elmúlt évek tapasztalatai alapján fejlesztette a 
fesztivált, amelynek célja, hogy a hazai méhészetet és az egészséges táplálkozást nép-
szerűsítő jelleg megmaradjon, erősödjön. 

Ennek érdekében a minőségi portékát kínáló termelők és árusok megjelenését segítették 
elő. A fesztivál 2020-ban is népszerű volt a kaposváriak körében. Ismét jó döntésnek 
bizonyult, hogy a hivatalos programokat a tavalyi után az idei évben is a Kossuth téren, 
míg a műsorokat a Vigasságok terén tartották meg. 

 

II. 2021. ÉVI KIEMELT RENDEZVÉNYEK  

 

Kiemelt rendezvény Tervezett időpont  

Rippl-Rónai Fesztivál május 27–30. 

Kaposfest – Nemzetközi Zenei és Művészeti 
Fesztivál 

augusztus 13–19. 

Miénk a város  szeptember 3–5. 

Kaposvári Mézfesztivál szeptember 10–11.  

Kaposvári Advent − Karácsonyi ünnepek november 28. – december 19. 

Kaposvári Szilveszter december 31. 

Újévi koncert 2022. január 2. 
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II/1. RIPPL-RÓNAI FESZTIVÁL 

A Rippl-Rónai Fesztivál a város legjelentősebb összművészeti rendezvénye. Varázsát 
évek óta a remek kiállítások és a belváros bohém, pezsgő életének együttese határozza 
meg. A szervezők egyik fő törekvése már az elmúlt években is az egyre nagyobb kö-
zönséget vonzó programok megvalósítása volt. 

Növelni szeretnénk a műtermek, művészeti műhelyek és múzeumok világából „az utcá-
ra, a mindennapok közegébe kilépő” művészet arányát, mert ez egyedi és különleges 
értéket jelent a magyar művészeti fesztiválok palettáján. 

Vállalt célunk, hogy a „Rippl-Rónai-szellemiség” örököseként egyszerre adjunk teret a 
kísérletezésnek, és közvetítsük az idő próbáját kiálló, örök értékeket. 

A képzőművészeti programok tervezésekor lényeges szempont, hogy a kiállítótermi és 
az utcaművészeti látnivalók, „attrakciók” egyaránt teret kapjanak. 

A Rippl-Rónai Fesztivál lehetőséget teremt minden érdeklődő számára a művészeti 
ágak sokaságával való közvetlen találkozásra, betekintést enged, bevon az alkotás fo-
lyamatába. E programok az aktív, cselekvő részvételt, az alkotást állítják középpontba. 

A programok a város művészettel foglalkozó intézményeinek és civil szervezeteinek 
széles körű együttműködésével valósulnak meg. 

A belvárosi „street art” fiatalos lendületével hatékonyan tudja megszólítani az ifjabb 
korosztályt is. A fesztivált beharangozó utcai művészeti megmozdulás ismét a rendkívül 
nagy sikert aratott „beszínezzük a Kossuth teret” akció lesz. Ebben az évben a Kaposvá-
ri Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kara hallgatóinak, a Zichy Mihály Művészeti Szak-
gimnázium diákjainak és a Compass Egyesület tagjainak közreműködésével negyedik 
alkalommal varázsoljuk el a Kossuth teret. 

2017-ben még új rendezvény volt a kaposvári Vigasságok terén a Fényfestő Fiesta. 
Mind a helyszínt, mind a műsort kedvezően fogadta a közönség, különösen a fiatalok 
körében volt népszerű. A tapasztalatok birtokában tovább nyitunk a fiatalabb közönség 
felé. A Fényfestő Fiesta kiváló lehetőség arra, hogy a fesztivál további kísérletező mű-
vészeti ágaknak, az alternatív zenei világ szereplésének is teret biztosítson.  

A zenei programok összeállításakor a népszerű és ugyanakkor magas művészeti értéket 
képviselő produkciók meghívására törekszünk. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft-t 
bízza meg a fesztivál szervezésével, melynek pénzügyi fedezetére 23 340 000 Ft áll 
rendelkezésre a 2021. évi költségvetési rendelet céltartalékában. A fesztivál megrende-
zésének tételes költségbecslését a rendezvényszervezésben a pandémia okozta helyzet 
jelenleg nem teszi lehetővé. 
 
 
 

 

II/2. KAPOSFEST – NEMZETKÖZI ZENEI ÉS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 
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Városunkban 2010 óta rendezzük meg a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivált, 
amely az első évtől jelentős sikert elérve rövid idő alatt a hazai és a nemzetközi zene-
szerető közönség kedvelt és számontartott rendezvényévé vált. 

2015-től Baráti Kristóf hegedűművész és Várdai István csellóművész látta el a fesztivál 
művészeti vezetésének feladatát. Irányításukkal a rendezvény továbbfejlődött, népszerű-
sége, színvonala töretlen maradt.  

2020-tól a fesztivál neve megváltozott: Kaposfest – Nemzetközi Zenei és Művészeti 
Fesztivál, és az igazgatói feladatokat Hornyák Balázs művészeti menedzser látja el. 

A tizenkettedik fesztivál egyik célja, hogy a komolyzenét a nagyközönséghez is eljut-
tassa, és minél többekkel megkedveltesse. A világhírű fellépők között helyet kapnak a 
hazai könnyűzenei élet ismert és elismert szereplői is.  

Városunk kulturális és művészeti hagyományainak értékes elemévé vált a Kaposvári 
Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál, a Kaposfest. A tradíciók folytatása mellett a kultu-
rális fesztivál szervezőinek feladata, hogy bővítsék a rendezvény programkínálatát, erő-
síteni a társadalmi elfogadottságát, ismertségét. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft-t 
bízza meg a fesztivál szervezésével, melynek pénzügyi fedezetére 50 000 000 Ft áll 
rendelkezésre a 2021. évi költségvetési rendelet céltartalékában. A fesztivál megrende-
zésének tételes költségbecslését a rendezvényszervezésben a pandémia okozta helyzet 
jelenleg nem teszi lehetővé. 

 

II/3. MIÉNK A VÁROS 

A Miénk a város fesztivál a városban élők körében évről évre rendkívüli sikert arat. A 
program alapgondolata a helyi értékek megmutatása, a lokalitás, az identitástudat erősí-
tése. A fesztivál erősíti a kötődést lakóhelyünkhöz, és bemutatja a szűkebb közösség 
értékteremtő erejét. 

2021-ben is a szűkebb és tágabb értelemben vett pátria hagyományait, a város, a megye 
sajátosságait, kulturális és művészeti értékeit mindennapjaink részeként, élményt és 
mintát adva kívánjuk bemutatni, a civil szféra fokozott bevonásával. 

A műsorok összeállításánál lényeges szempont, hogy a már országos hírű, népszerű elő-
adók és a helyi művészek egyaránt fellépési lehetőséget kapjanak. 

Ebben az évben a Vigasságok terével a régi levéltár felújítási munkálatai miatt hely-
színként nem számolhatunk. Új helyszínként – több lehetőség közül – az Agóra épülete 
és az Európa park látszik a leginkább megfelelőnek. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft-t 
bízza meg a fesztivál szervezésével, melynek pénzügyi fedezetére 19 638 000 Ft áll 
rendelkezésre a 2021. évi költségvetési rendelet céltartalékában. A fesztivál megrende-
zésének tételes költségbecslését a rendezvényszervezésben a pandémia okozta helyzet 
jelenleg nem teszi lehetővé. 
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II/4. KAPOSVÁRI MÉZFESZTIVÁL 

A somogyi méhészetet és az egészséges táplálkozást népszerűsítő esemény − mint a 
gasztronómiai programok többsége − rendkívül népszerű. A rendezvény színvonalas és 
sikeres megvalósítása érdekében fontos, hogy a programok a jellegükhöz illeszkedő 
helyszíneken valósuljanak meg. A belvárosi övezetben a közterületet – előzetes egyez-
tetés alapján – a fesztivál idejére a szervezőknek térítés nélkül rendelkezésre bocsátja az 
önkormányzat. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendezvény megvalósításához 2021. évi 
költségvetési rendeletében 500 000 Ft támogatást biztosított a szervező Zselici Méhész 
Egyesület számára. 

 

II/5. KAPOSVÁRI ADVENT 

A város ünnepi rendezvénye az első adventi gyertya meggyújtásával kezdődik a fénybe 
öltöztetett belvárosban. A program célja, hogy minden látogató átélhesse, 
megtapasztalhassa a meghitt, „békebeli” adventi hangulatot, hogy a város polgárai 
részeseivé váljanak az ünnepi eseményeknek. Különös hangsúlyt kapnak az adventi 
időszak jeles napjai: Mikulás, Luca napja és a vasárnapok. A gyerekek számára 
szervezett programok a szórakoztatás mellett az ismeretterjesztésben is fontos feladatot 
töltenek be. A rendezvény központja a Kossuth tér, melyet ebben az időszakban áthat a 
„karácsonyi értékek, hangulatok, illatok” érzése. 

Az elmúlt évi tapasztalatok birtokában a szervezők a hétvégéken és a jeles napokon 
szerveznek a szabadtéri helyszíneken programot. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft-t 
bízza meg a rendezvény szervezésével, melynek pénzügyi fedezetére 6 000 000 Ft áll 
rendelkezésre a 2021. évi költségvetési rendelet céltartalékában. A fesztivál megrende-
zésének tételes költségbecslését a rendezvényszervezésben a pandémia okozta helyzet 
jelenleg nem teszi lehetővé. 

 

II/12. KAPOSVÁRI SZILVESZTER 

A szilveszteri program az év közös búcsúztatásának és az új év köszöntésének elmarad-
hatatlan eseménye. A hagyományoknak megfelelően a Kossuth téren egy népszerű ze-
nekar koncertjével búcsúztatjuk az óesztendőt, amit éjfél után tűzijáték követ. A látoga-
tók száma 3–5 ezer fő.  

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft-t 
bízza meg a rendezvény szervezésével, melynek pénzügyi fedezetére 6 000 000 Ft áll 
rendelkezésre a 2021. évi költségvetési rendelet céltartalékában. A fesztivál megrende-
zésének tételes költségbecslését a rendezvényszervezésben a pandémia okozta helyzet 
jelenleg nem teszi lehetővé. 
 
 

II/13. ÚJÉVI KONCERT 
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Az újévi koncertet 2022-ben ismét a Csiky Gergely Színházban – élve a megújult hely-
szín biztosította kiváló lehetőségekkel –, a hagyományoknak megfelelő színvonalon és 
sikerrel kívánjuk megszervezni.  

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft-t 
bízza meg a rendezvény szervezésével, melynek pénzügyi fedezetére 2 200 000 Ft áll 
rendelkezésre a 2021. évi költségvetési rendelet céltartalékában. A fesztivál megrende-
zésének tételes költségbecslését a rendezvényszervezésben a pandémia okozta helyzet 
jelenleg nem teszi lehetővé. 
 
 
III. 2020. ÉS 2021. ÉVI KIEMELT RENDEZVÉNYEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA 

 

Kiemelt rendezvény Időpont (2021-ben) 

Támogatás 
mértéke 2020-

ban 
(millió Ft) 

Tervezett 
támogatás 
mértéke 
2021-ben 
(millió Ft) 

Kaposvári Farsang – Do-
rottya Napok 

elmaradt 2,9 elmaradt 

Rippl-Rónai Fesztivál május 27–30. elmaradt 23,34 
Kaposfest – Nemzetközi 
Zenei és Művészeti Fesz-
tivál 

augusztus 13–19. 30 50 

Miénk a város  szeptember 3–5. elmaradt 19,638 
Kaposvári Mézfesztivál szeptember 10–11. 0,5 0,5 
Kaposvári Advent november 28. – december 19. elmaradt 6 

Kaposvári Szilveszter december 31. elmaradt 6 
Újévi koncert 2022. január 2. elmaradt 2,2 
Összesen:  33,4 107,678 

 

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, fogadja el és támogassa a város 2021. évi kiemelt rendez-
vényeinek tervezetét. 

 

Kaposvár, 2021. február 25. 

 

 

 Szita Károly 
 polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2021. évi kiemelt városi 
rendezvényekről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az alábbi rendezvényeket 
sorolja Kaposvár kiemelt rendezvényei közé: 

 

Kiemelt rendezvény Tervezett időpont  

Rippl-Rónai Fesztivál május 27–30. 

Kaposfest – Nemzetközi Zenei 
és Művészeti Fesztivál 

augusztus 13–19. 

Miénk a város  szeptember 3–5. 

Kaposvári Mézfesztivál szeptember 10–11.  

Kaposvári Advent − Karácsonyi ünnepek november 28. – december 19. 

Kaposvári Szilveszter december 31. 

Újévi koncert 2022. január 2. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
Határidő:  2022. január 2. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Rippl-Rónai Fesztivál művészeti prog-
ramjainak szervezésével megbízza a Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.-t. A feszti-
vál megrendezéséhez az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet céltartalékában 
foglaltak szerint 23 340 E Ft összegű támogatást biztosít.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 
Dr. Fülöp Péter igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2021. június 2. 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposfest – Nemzetközi Zenei és Művé-
szeti Fesztivál művészeti programjainak szervezésével megbízza a Csiky Gergely Szín-
ház Nonprofit Kft.-t. A fesztivál megrendezéséhez az Önkormányzat 2021. évi költség-
vetési rendelet céltartalékában foglaltak szerint 50 000 E Ft összegű támogatást biztosít.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
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Balogh Beáta igazgató 
Dr. Fülöp Péter igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2021. augusztus 19. 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a XI. Miénk a város fesztivál szervezésé-
vel megbízza a Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.-t. A rendezvény megszervezésé-
hez az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet céltartalékában foglaltak szerint 
19 638 E Ft támogatást biztosít. 
  

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 
Dr. Fülöp Péter igazgató 
Szalay Lilla igazgató  

Határidő:  2021. szeptember 5. 
 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Mézfesztivál megrendezésé-
hez az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet céltartalékában foglaltak szerint 
500 E Ft támogatást, valamint a fesztivál idejére a belvárosi övezetben térítés nélküli 
közterület-használatot biztosít a szervező Zselici Méhész Egyesület számára. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
   Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2021. szeptember 12. 
 

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Advent − Karácsonyi Ünnepi 
Hetek rendezvénysorozat megszervezésével megbízza a Csiky Gergely Színház Non-
profit Kft.-t. A rendezvények megvalósításához az Önkormányzat 2021. évi költségve-
tési rendelet céltartalékában foglaltak szerint 6000 E Ft támogatást biztosít. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 
Dr. Fülöp Péter igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2021. november 27. 
 

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Szilveszter rendezvény meg-
szervezésével megbízza a Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.-t. A rendezvény meg-
tartásához az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet céltartalékában foglaltak 
szerint 6000 E Ft támogatást biztosít. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 
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Dr. Fülöp Péter igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2021. december 31. 
 
 

8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2022. évi újévi koncert megszervezésé-
hez a Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft. részére a 2021. évi költségvetési rendelet 
céltartalékában 2200 E Ft forrást biztosít. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 
Dr. Fülöp Péter igazgató 

Határidő:  2021. december 31. 

 

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a rendezvények szervezőinek fi-
gyelmét arra, hogy éljenek a pályázati lehetőségekkel.  
 Felelős:  Dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
Szirják Imréné igazgató  

Határidő:  2021. december 31. 


