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KAPOS VÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS  KÖZGYŰLÉSÉNEK 
MARKETING ÉS  TURISZTIKAI BIZOTTS ÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága  
2011. február 16-án Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 103. tárgyalójában 
megtartott rendkívüli üléséről.  
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Pintér Attila tanácsnok köszöntötte a megjelenteket.  
M egállapította, hogy az ülésen 7 fő bizottsági tag jelen van, a bizottsági ülés határozatképes.  
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte a Bizottság tagjait, a meghívóban szereplő napirendeken kívül 
van-e más napirend tárgyalására javaslat?  
A Bizottság ragjai részéről javaslat nem hangzott el. 
 
Szavazati arány a meghívóban szereplő napirendek tárgyalására: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
4/2011. (II.16.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a meghívóban 
szereplő napirendek tárgyalását jóváhagyta. 
 
 
NAPIRENDEK: 

 
I. Közgyűlési előterjesztés véleményezése: 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
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II. A Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés: 
 
3. Előterjesztés Kaposvár Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Marketing és 

Turisztikai Bizottságának 2011. évi munkatervéről 
 

Előterjesztő:  Pintér Attila tanácsnok 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
 
Napirendek tárgyalása: 

  
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. A 
Bizottság vita nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Szavazati arány rendelettervezetre: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
5/2011. (II.16.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága „Kaposvár 
M egyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról” című 
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot és rendelettervezetet elfogadásra javasolja.  
 
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetéséről 
 
Molnár György gazdasági igazgató elmondta, Polgármester úr javasolja a rendelettervezet 5. § 
(2) bekezdésben szereplő folyószámla hitelt 1.200 M Ft-ra megemelni, melynek célja a biztonságos 
pénzellátás megteremtése. Tévedésből kimaradt az előterjesztésből, ezért Polgármester úr a 
M egyei Közoktatási Közalapítvány működtetésére javasol 100 eFt-ot biztosítani, a M egye is 
ennyivel támogatja a Közalapítványt. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a M arketing és Turisztikai Bizottság javaslata alapján a 
Közgyűlés munkatervébe bekerült Kaposvár város arculati koncepciójáról szóló előterjesztés 
szeptemberi tárgyalása. Erre nem látott forrást a költségvetésben. M egkérdezte, volt-e erről szó az 
előzetes tárgyalásokon, tudjuk-e pótolni, a kézikönyv elkészülhet-e a szeptemberi Közgyűlésre? 



2011.02.17.               C\dok.\2011\bizottság\.jkv\02.16.                                                                       Gelencsér Ildikó                     3/7 

 
Molnár György gazdasági igazgató elmondta, a fedezet nem szerepel a költségvetésben, fel sem 
merült a költségvetés készítésekor. Amennyiben igényli, a Bizottság javasolhatja összegszerűség 
megjelölésével. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő megkérdezte, hogy miért szüntetjük meg a külterületeken a 
szemétszállítást, véleménye szerint nem szűkíteni, hanem bővíteni kellene a szolgáltatást. A KVG 
Zrt-vel történő szerződés felbontás miatt új pályázatot írunk ki? A hosszútávú kötelezettségek 
között szerepel-e a most tervezett újabb 1 milliárdos kötvénykibocsátás terhe? A nyugdíjasok 
focibérletét miért támogatjuk 750 eFt-tal, amikor egyébként minden más támogatást megvonunk? 
Az ingatlanértékesítések között szerepel a Jókai ligetből 2 hektárnyi terület. M egkérdezte, hogy 
fér meg egymás mellett a minőségi szálloda és a tömegközlekedési csomópont?  
A Deseda Kemping felújítását tervezzük. M egkérdezte, hogy működtetni is fogjuk? 
Tudomása szerint az EKF program 2010. decemberében lezárult, miért kell 3,5 millió Ft kiadást 
tervezni, mit takar az EKF koordinátor foglalkoztatási költsége? 
 
Molnár György gazdasági igazgató válaszában elmondta, hogy a külterületi szemétszállítás nem 
fog megszűnni. Ezen túl szabvány edényeket fognak üríteni, melynek díját a lakók fizetik 
egyénileg. Az eddigi konténer kihelyezési gyakorlat fog megszűnni, a konténer költsége 
szüntethető meg. 
A szemétszállításra új pályázat kerül kiírásra. Át kell gondolni, milyen tevékenységet végeztet a 
város. Reméljük, hogy kedvezőbb kondíciókkal tudunk szerződni. 
Az adósságszolgálati táblában a korábbi kötvénykibocsátás, ill. közgyűlési döntések szerepelnek, 
nem tartalmazza az 1 milliárdos kötvénykibocsátás költségeit.  
A nyugdíjas focibérlet egy gesztus a város részéről, egy bizonyos kör, törzsszurkolók számára 
évente 70 db bérlet kerül átadásra. Polgármester úr javasolja ezt a gesztust fenntartani. 
A négyéves programban szerepel, hogy a Deseda kempingben ifjúsági tábor kerül kialakításra. 
Sajnos igen rossz állapotban van az ingatlan, ebben az évben a minimálisan szükséges felújításokat 
el kell végezni. 
Az EKF rendezvénysorozat nem zárult le, ebben az évben követési időszak van. 100 %-ban 
támogatást kap a Hivatal 1 fő, a Tourinform Irodánál 2 fő bére tekintetében. Vannak levezető 
rendezvények, amit az Állam támogat. 
 
S allay Attiláné igazgató kiegészítésként elmondta, hogy az intermodális csomópont létesítésével 
arra törekszünk, hogy megszűnjön a jelenlegi sok vasúti sínpár. A városi- és elővárosi közösségi 
közlekedés fejlesztésére a pályázatot jövő év augusztusáig kell elkészíteni. Hogy szálloda hogy 
létesülhet ilyen csomópont mellett, egyelőre végleges tájékoztatást nem tud adni, most folynak az 
előkészítési munkák. Az egyik alapvető cél, hogy a szálloda a fürdővendégeket szolgálja ki, 
fizikálisan is közel kerüljenek egymáshoz. M agántulajdonú ingatlanok is beékelődnek a fürdő 
melletti területbe. A Jókai ligetet úgy érinti a szállodaépítés, hogy annak önálló telket kell alakítani. 
Azon dolgozunk, hol lehet ideális helyet találni a szállodának. Nem kizárt, hogy rendezési tervet is 



2011.02.17.               C\dok.\2011\bizottság\.jkv\02.16.                                                                       Gelencsér Ildikó                     4/7 

kell módosítani. Úgy hírlik, szálláshely létesítésére, bővítésére a nyáron lesz lehetőség pályázni, de 
a pályázók köre és a konkrét feltételek még nem ismertek. Annyi biztos, hogy az önkormányzat 
nem akar építeni szállodát. 
 
Pintér Attila tanácsnok véleménye szerint a szállodának is jó, ha esztétikusan rendezik a 
területet. Véleménye szerint a szálloda forgalmát negatívan nem befolyásolja az intermodális 
csomópont létesítése, külföldi tapasztalatok is bizonyítják, hogy van műszaki megoldás. 
Konkrét bekerülési összeget nem tud mondani az arculati koncepcióra. Két lépésben is megoldható, 
először a koncepciót kell kialakítani, annak alapján pedig az arculati kézikönyvet elkészíttetni. 
Amikor polgármester úrral beszélt, az 1-2 millió Ft-tól a sok 10 millió Ft-ig szóba kerültek 
összegek annak függvényében, hogy profi vagy nem profi céggel végeztetjük a munkát. Nem 
javasolta a bizottságnak, hogy az előkészítés ezen szakaszában foglaljon állást a szükséges 
költségvetési fedezetről. Javasolta, hogy a szeptemberi előterjesztés alapján döntsön a Közgyűlés 
a szükséges fedezetről akár a költségvetési hiány terhére is. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő megkérdezte, hol lehet az előkészítés szakaszában a terület 
átépítésével kapcsolatosan előzetesen javaslatot tenni, ill. a témához hozzászólni.  
Javasolta, hogy az 1 milliárdos kötvénykibocsátással kapcsolatban készüljön adósságszolgálati 
táblázat a Közgyűlés ülésére.  
 
Molnár György igazgató tájékoztatta dr. Szép Tamás képviselő urat, hogy van ilyen táblázat, az 
ülést követően nála megtekinthető. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő megköszönte a  tájékoztatást, de kéri, hogy a Közgyűlésen kerüljön 
kiosztásra az anyag, véleménye szerint közérdekű információról van szó. 
Az előző évek költségvetéséhez képest az a gond, hogy nincs olyan helyzetben az ország és 
Európa sem, hogy a kieső pénzeket finanszírozni tudná. Eredménynek tartja, hogy sikerült a 
koncepcióhoz képest  jelentősen lefaragni a hiányt. 
 
Dr. Csató László képviselő úgy gondolja, hogy a költségvetés a turisztika és marketing 
szempontjából folyamatba illeszkedő költségvetés, amire nem lehet rosszat mondani. A 
városközpont rehabilitációja befejeződött, készül a fürdőkomplexum, átadásra került a felújított 
zeneház, minden turisztikai célt szolgál. Megalakult a TDM . A város úgy alakította a 
rendezvények struktúráját, hogy megfeleljen a turisztikai marketingnek. M egújul a Rippl Rónay 
villa, megkezdődik a Deseda feltárása az ökoturisztikai útvonallal.  Úgy érzi, ez a fejlődés a 
marketing és turisztika szempontjából szépen folyamatosan megvalósul, ez a költségvetés szépen 
megalapozza, úgy érzi, a legnagyobb nyertese a turizmus. Vonzóvá tudja tenni a várost. 
A szállodával kapcsolatban felvetődött benne a Kapos Hotel ügye, újban gondolkodás helyett nem 
lenne-e célszerűbb a Kapos Szállót saját önrészből vagy városi támogatással átalakítani 
négycsillagossá, ez a városközpont képét is átalakítaná. 
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Pintér Attila tanácsnok véleménye szerint ha a turisztikai elképzeléseink valóra válnak, 
reményeink szerint több szállodára és minőségi szálláshelyre is szüksége lesz a városnak. A 
megyei jogú városokhoz képest is rossz helyzetben van város. A tér arculatát is nagyon 
befolyásolja a Kapos Szálló, jó lenne ha megújulna. 
Eddig is volt mit eladnunk a turisztikai piacon, de most egy olyan időszakon leszünk túl, kell az 
arculati kézikönyv, ami segít eladni a megteremtett értékeinket.  
Sajnos a városmarketing koncepció és cselekvési terv végrehajtása sem olyan ütemben zajlik, mint 
ahogy azt elterveztük. 
 
Vargáné Friss Judit bizottsági tag véleménye szerint a város kitörési pontja kétségtelenül a 
turisztika. Ha elkészül a fürdő mellett a szálloda, annak egész más lesz a funkciója, mint a Kapos 
Szállónak.  
Örömmel látta Kaposvár a köztévében, el kell adni a várost. 
 
S allay Attiláné igazgató tájékoztatásul elmondta, hogy a Keleti Ipari Park projekt lezárult, jövő 
hét hétfőn lesz az utolsó ellenőrzés. A vállalt közműveket és utat kiépítettük. 
A Cabero Kft. ipari beruházást kíván létesíteni az Ipari Parkban. Nyertes pályázatot nyújtott be 
az üzem létesítéséhez szükséges állami forrásra. Várhatóan április végén alapkő letételre kerül sor, 
még az idén ősszel átadható lesz az épület a 6 hektáros területen. Önkormányzatunkkal kötött 
szerződésében 70 fő foglalkoztatását vállalta. Igényt jelentette be  további 4 hektár területre, ahol 
ipari hőlégcserélőket gyártó üzemet kíván létesíteni. Kaposváron kívüli telephelyén már folyik a 
dolgozók betanítása. Cabero úr szeretne kétnyelvű óvodát is működtetni dolgozói gyermekeinek 
elhelyezésére. 
Az intermodális csomópont kialakításáról van egy információs anyaga a főépítésznek. M ég nincs 
döntés a pályázatíró cégről. A M ÁV pozitívan áll az átépítéshez. 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 5 igen, 2 tartózkodás, 0 nem 
Szavazati arány lakásrendelet módosításra: 6 igen, 1 tartózkodás, 0 nem 
Szavazati arány költségvetési rendelettervezetre a kiegészítéssel: 5 igen, 1 tartózkodás, 1 nem 
 
6/2011. (II.16.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága „Kaposvár 
M egyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről” című előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatot és a lakásrendelet módosítását támogatja, a költségvetési 
rendelettervezetet az alábbi kiegészítéssel elfogadásra javasolja: 
- az 5. § (2) bekezdésben szereplő folyószámla hitelkeret összege  1,2 milliárd Ft-ra kerüljön 

felemelésre; 
- a M egyei Közoktatási Közalapítványt az önkormányzat 100 eFt-tal támogassa. 
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3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Marketing és Turisztikai 
Bizottságának 2011. évi munkatervéről 
 
Gelencsér Ferencné képviselő takarékossági szempontból jelezte, hogy nem kéri papír alapon is 
megküldeni részére a bizottsági meghívót, elegendő, ha elektronikus úton kapja meg. 
 
Gelencsér Ferencné képviselő javaslatához a bizottsági tagok csatlakoztak, nem igénylik papír 
alapon a meghívó megküldését.  
 
Gelencsér Ildikó bizottsági titkár tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy kérésük teljesítésének nincs 
akadálya. A bizottság külső tagjai a parkolójegyet fogják postai úton megkapni. 
 
Horváth Katalin bizottsági tag javasolta, hogy látogassunk meg más városokat, célszerűnek 
tartja tájékozódni, mások munkáját megnézni. 
 
Pintér Attila tanácsnok javasolta, hogy turisztikai értékeinket járjuk körbe, tartsunk kihelyezett 
ülést. A Fino-Food-tól kaptunk is meghívást. Érdemes átgondolni, melyek azok az attrakciók, amit 
érdemes megnézni. Pl. a Rippl-Rónai villát, ha elkészült a fogadótér. 
A nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi ügyek is beletartoznak a profilunkba. A korábbi EU 
Bizottság meghívott évente egy alkalommal olyan szervezeteket, pl. Fejlesztési Ügynökség 
külkapcsolati vezetőjét, akiktől beszámolót, tájékoztatást kért, milyen lehetőségek, támogatások 
vannak. Javasolta ezt a gyakorlatot fenntartani. 
 
A javaslattal a Bizottság tagjai egyetértettek. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő szóvá tette, hogy a kaposvári rendezvények hosszútávú sorsával 
kapcsolatban ígéretet kaptunk, hogy megvizsgálják. Jó lenne ilyen jellegű célzott csoport 
összehívása a Bizottság és a Hivatal részéről. 
 
Pintér Attila tanácsnok javasolta, hogy márciusban legyen egy ilyen találkozó megszervezve a 
turisztikai kínálatról és rendezvényekről. Vállalta, hogy az illetékes Igazgatósággal előkészíti az 
egyeztetés „forgatókönyvét”. 
 
 
Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2011. február 16. 
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