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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  
2011. április 20-án a FINO-FOOD TRADER Kft. irodaházában (Kaposvár, Izzó u. 9.) tartott 
kihelyezett üléséről.  
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Pintér Attila tanácsnok köszöntötte a megjelenteket. Megköszönte Egyed László ügyvezetőnek a 
meghívást. 
Egyed László ügyvezető bemutatta a 121 éves múltra visszatekintő céget és tájékoztatást adott a 
több funkciót magában rejtő turisztikai- és rendezvényközpontról. 
 
 
Ezt követően Pintér Attila tanácsnok megállapította, hogy az ülésen bizottság teljes létszámban 
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 
 
8/2011. (IV.20.) 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 költségvetésének 

végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
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III.   Egyebek: 
 

1.    Tájékoztató a TDM szervezet működéséről 
Előterjesztő:  Máyerné Bocska Ágnes egyesületi titkár 
Meghívottak:  Csatári Józsefné TDM Egyesület elnöke 
   Sárdi Péter TDM Egyesület tiszteletbeli elnöke 

 
 
Napirendek tárgyalása: 

  
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. A 
Bizottság vita nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Szavazati arány rendelettervezetre: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
 
9/2011. (IV.20.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága „Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány 
elszámolásáról” című előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot és rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja.  
 
 
2. Tájékoztató a TDM szervezet működéséről 
 
Pintér Attila tanácsnok felkérte Máyerné Bocska Ágnest, hogy tartsa meg tájékoztatóját. 
 
Máyerné Bocska Ágnes egyesületi titkár kiosztotta írásos anyagát és megtartotta szóbeli 
tájékoztatóját. 
 
Dr. Csató László képviselő megjegyezte, hogy a beszámolóból az derül ki, a tagok aktivitásával 
van probléma. Megkérdezte: Miért csatlakoztak, ha nem vesznek részt munkában? Megkérdezte, 
van-e az Egyesületnek olyan programcsomagja, ami összekapcsolja a különböző ajánlatokat? 
 
Máyerné Bocska Ágnes egyesületi titkár válaszában elmondta, hogy a Tourinform Iroda 
versenysemlegesen képviselt mindenkit a turisztikai piacon. A TDM-mel ez változott, a tagok 
szolgáltatása kerül előtérbe. A projektelemek mindenképpen segítik őket.  
Az Egyesület célcsoportos programcsomagokkal rendelkezik. 
 
Dr. Szép Tamás képviselő elmondta, hogy mindig a szállás a szűk keresztmetszet a városban. 
Megkérdezte, az Egyesület foglalkozik-e szállásközvetítéssel? 
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Máyerné Bocska Ágnes egyesületi titkár válaszában elmondta, hogy korábban a Tourinform 
Iroda honlapján minden szálláslehetőséget ismertettek, jutalékos rendszerrel az Egyesület nem 
végez szállásközvetítést. 
 
Dr. Szép Tamás képviselő javasolta felvenni az egyesület tevékenységébe a szállásközvetítést 
annak érdekében, hogy ne csak az egynapos turisták jöjjenek a városba. 
 
Dr. Csató László képviselő megkérdezte, hogy mi a pillanatnyi helyzet az Uszoda mellett 4 *-os 
szállodával kapcsolatban? 
 
Sallay Attiláné igazgató elmondta, hogy az építésre vonatkozó pályázati felhívás tervezet 
elkészült, Hivatalai belső véleményezése jelenleg folyamatban van. Három terület jöhet szóba, 
keressük a befektetőcsoportokat. 
 
Dr. Csató László képviselő megkérdezte, hogy az eddigi működés alapján mi a tapasztalat? 65 %-
nyi működési költséget ad a város. 
 
Máyerné Bocska Ágnes egyesületi titkár válaszában elmondta, hogy az eddigi rövid 
működésből messzemenő tapasztalatok még nem vonhatók le, az a cél, hogy a támogatás mértéke 
évről évre csökkenjen, végül az Egyesület önfenntartó legyen. 
 
Pintér Attila tanácsnok véleménye szerint a minőségi szálláshelyről nem szabad lemondania a 
városnak. A fürdőkapacitás kihasználása érdekében is nagy szükség van rá, ill. a térségben lévő 
konkurencia miatt is. 
Elmondta, hogy megalakult egy munkacsoport, amely annak a kötelezettségnek próbál meg eleget 
tenni, hogy a város turisztikai termékkínálatát tekintsük át. 
Megkérdezte, mi a tennivaló, ha a Kaposvári Egyetem is csatlakozna a TDM szervezethez. 
 
Máyerné Bocska Ágnes egyesületi titkár válaszában elmondta, hogy belépési 
szándéknyilatkozatot kell tenni, melyről az egyesület soron következő választmányi ülésen dönt. 
 
Pintér Attila tanácsnok az EKF kapcsán megkérdezte, hogy mennyire bizonyult hatékonynak a 
pécsi iroda fenntartása, vannak-e számok, sikerült-e hasznot kovácsolni az iroda fenntartásából? 
 
Máyerné Bocska Ágnes egyesületi titkár válaszában elmondta, hogy az EKF programokról nem 
tud nyilatkozni. A Kaposvári Információs Pont működésével kapcsolatban elmondta, hogy 
véleménye szerint több időt kellett volna tölteni Pécsen, hogy hatékonyabb legyen. Összességében 
hasznos volt a jelenlét. 
 
Dr. Szép Tamás képviselő felajánlotta, ha kell, szívesen vállal alkalmanként idegenvezetést. 
 
Vargáné Friss Judit és Horváth Katalin bizottsági tag csatlakozott dr. Szép Tamás  képviselő úr  
felajánlásához. 
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Horváth Katalin bizottsági tag gratulált a színvonalas munkához. Ismerőseinek tapasztalata 
alapján a városba érkezők részletes tájékoztatást, programokat is kapnak az Irodában. 
Lehetőségként ajánlotta, hogy a kiadványokat önkormányzati intézményekben lehetne propagálni, 
illetve nagyobb ismertséget adni annak, hogy az Egyesület irodája hol található. 
 
Máyerné Bocska Ágnes egyesületi titkár elmondta, a Corsó Üzletközpont is jelentkezett, hogy 
szeretne információs pontot működtetni, de sajnos nagyon kis darabszámban állnak már 
rendelkezésre a kiadványok. Az Egyetemmel is együtt lehetne működni. 
 
Horváth Katalin bizottsági tag felajánlotta, hogy a kiadványok a Megyei és Városi Könyvtárban 
is kihelyezhetők. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, a város új arculati koncepcióját is el kell készíteni, utána az új 
arculati kézikönyvet, mely a kiadványok elkészítésére vonatkozóan is ad útmutatást. Támogatta 
Horváth Katalin bizottsági tag javaslatát a kiemelt attrakcióknál, hogy lehetőség szerint legyenek 
ilyen kínálatok. Javasolta, hogy a 2012. évi költségvetésnél jelenjen meg, hogy mit, milyen egyedi 
kínálatokat szeretnénk. 
 
Vargáné Friss Judit bizottsági tag véleménye szerint kettős dolog van ebben az egészben. 
Szeretnénk, hogy minden mielőbb megvalósuljon, de évek óta mindig ugyanazokon rágódunk. 
Nagyon lassúnak tartja a struktúra átalakulását. Minden mindennel összefügg. A törekvést lehet 
látni, de nehéz a struktúrán változtatni. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pintér Attila tanácsnok gratulált az elvégzett munkához. Megköszönte, hogy a tájékoztatóval 
segítette az Egyesület a Bizottság munkáját. 
Tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy az arculati koncepció kialakításához létrehoztunk egy 
munkacsoportot, melynek tagja még a jelenlévőkön túl Jágerné Katona Zsuzsanna, az Oktatási 
Igazgatóság munkatársa. A munkacsoport fő feladata most, hogy egy forgatókönyvet tudjon 
felállítani ezzel eleget téve a Közgyűlési döntésnek. 
A munkacsoport egyrészt átnézte a meglévő értékeinket, másrészt megnézte, milyen új értékeket 
tudunk bevonni, új attrakcióvá fejleszteni, melyek azok az eszközök, amit a hatékonyabb munka 
érdekében alkalmazhatunk, a város és városkörnyék promóciójában mit tud segíteni az Egyetem. 
Az Egyetemen is működhetne a hallgatók bevonásával egy információs pont. 
Azért, hogy a munkacsoport tevékenysége társadalmiasuljon, valamilyen módon érdemes lenne 
nyitni. De jelenleg nincs energia, anyagi forrás, hogy nagyon szélesre tárjuk a kapukat. Annyit 
talán megtehetünk, tájékoztatást adunk arról, hogy létrejött egy ilyen munkacsoport, mi volt a 
közgyűlési döntés. Kifejezetten erre a célra létre kellene hozni egy e-mail címet, ahová a 
vélemények, javaslatok elküldhetők. A közösségi portálokon is nyitható egy felület, interaktívan 
kell működtetni. Erről Polgármester úrral beszélni fog. A turisztikai termékkínálat 
újragondolásához létre kell hozni egy profilt. A város kulturális intézményei, kiemelt intézmények 
vezetőinek figyelemfelhívó levelet javasol írni arról, hogy elkezdődött a munka, várjuk 
észrevételeiket, javaslataikat. 
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Tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy a következő munkacsoporti megbeszélésen a bizottság tagjai 
is részt vehetnek, az időpontról külön tájékoztatást fognak kapni. 
Pintér Attila tanácsnok javasolta a tájékoztató tudomásulvételét. 
Szavazati arány: 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
 
 
10/2011. (IV.20.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a TDM szervezet 
működéséről  szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 
 
Pintér Attila tanácsnok javasolta a Bizottság tagjainak, hogy a Rippl-Rónai villa nyitása után 
esedékes első bizottsági ülést ott tartsa. 
 
A javaslattal a Bizottság tagjai egyetértettek. 
 
Kaposvár, 2011. április 20. 
 
 
 
 
                            Gelencsér Ildikó                                                  Pintér Attila 
                                     titkár                                                               tanácsnok 


