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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  
2012. április 18-án Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 103. tárgyalójában 
megtartott üléséről.  
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Pintér Attila tanácsnok köszöntötte a megjelenteket.  
M egállapította, hogy az ülésen 6 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: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
6/2012. (IV.18.) 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. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2011. évi 
pénzmaradvány megállapításáról  

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

2. Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei által 2011. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
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3. Előterjesztés biztosíték nyújtásáról a „TDM szervezet fejlesztése Kaposváron és 
környékén” című projekthez   

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
Napirendek tárgyalása: 

  
1. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2011. évi 
pénzmaradvány megállapításáról  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés nem hangzott el.  
 
Dr. Csató László képviselő megkérdezte, hogy a 67-es út véglegesen hol fog menni, hol 
keresztezi a Desedát, hogyan változik meg a desedai turisztikai projekt? 
 
Harján Dávid bizottsági tag megérkezett, a jelenlévő bizottsági tagok száma 7 fő. 
 
Molnár György gazdasági igazgató elmondta, pontos választ nem tud adni. A toponári oldalon, 
a strand melletti részen kerül elhelyezésre a látogatóközpont, mert a közelben van villany, 
szennyvíz és útcsatlakozás. Az áthelyezéssel bizonyos többletköltségek merültek fel, de sokkal 
többet takarítottunk meg, mint ha az eredeti helyszínhez kellett volna a közműveket és utat 
kiépíteni. A 67-es út nyomvonaláról nem tud nyilatkozni. 
 
Egyéb kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Szavazati arány rendelettervezetre: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 
7/2012. (IV.18.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága „Kaposvár 
M egyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról” című előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot és 
rendelettervezetet elfogadásra javasolja.  
 
 
2. Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei által 2011. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés nem hangzott el.  
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Pintér Attila tanácsnok véleménye szerint az előterjesztésből az látszik, hogy sok intézménynek 
csekély az aktivitása, pedig a Műszaki és Pályázati Igazgatóság mindent elkövet a tájékoztatás 
érdekében. M egkérdezte, lehet-e még valamit tenni ez ügyben, vagy objektív oka van, hogy nem 
pályáznak. 
 
Guth S zilvia pályázati referens elmondta, hogy a pályázati lehetőségeket az intézmények 
ismerik, a pályázati önrész sem lehet gond, a pályázati űrlapok kitöltésében is segítséget nyújt az 
Igazgatóságuk. Lehet, hogy a humán erőforrás hiányzik, nincs aki „bevállalja” ezt a feladatot. 
Vargáné Friss Judit bizottsági tag véleménye szerint olyan elképesztő munkával jár a pályázat 
elkészítése és utána az elszámolás. Kisebb intézményekben nincs megbízva konkrét személy ezzel 
a feladattal. Nincs rá idő, külön javadalmazást sem tudnak biztosítani. 
 
Gelencsér Ferencné képviselő úgy gondolja, a pályázat lehetőség, amivel muszáj lenne élni. Úgy 
látja, csak az elsőt kellene „kiizzadni”, a többi már könnyebben megy. Nem kevés pénzről van szó, 
érdemes lenne erre fordítani. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő az előterjesztés utolsó mondata alapján megkérdezte, miben áll a 
segítség, amit az Igazgatóság nyújt az intézményeknek.  
 
Guth S zilvia pályázati referens elmondta, hogy a teljes dokumentációt összeállítja az 
Igazgatóság, az intézményvezetőnek csak alá kell írnia a pályázatot és a szükséges mellékleteket 
kell beszereznie. 
 
Dr. Csató László képviselő véleménye szerint jó arányban nyerünk pályázatokat, elismerés és 
dicséret illeti a közreműködőket. Felhívta a figyelmet az Oktatási Bizottság oktatási- és nyugdíjas 
szervezetek számára írt ki pályázatot, május 3-ig lehet beadni ezeket a pályázatokat. 
 
Horváth Katalin bizottsági tag elmondta, mindenképpen pozitívan értékeli az intézményvezetők 
figyelmének felhívását a pályázati lehetőségekre. Az előterjesztés utolsó mondata szerinti 
tájékoztatás és segítségnyújtás az elmondottak szerint valósul meg, roppant pozitívumként kell 
értékelni. 
 
Pintér Attila tanácsnok véleménye szerint elképzelhető, hogy az intézményvezetők 
ösztönzésére valami rendszert ki kellene találni. Elképzelhető, hogy valójában nem jutnak el az 
információk az érintettekhez. Lehet, hogy az intézményvezetői állásra kiírandó pályázatokban is 
szerepeltetni kellene a feladatot. 
2014-től új EU-s pályázatok kerülnek kiírásra. Hivatalon belül át kellene gondolni, hogyan lehetne 
ösztönözni az aktív pályázatra az intézményvezetőket. 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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8/2012. (IV.18.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága az 
„önkormányzat és intézményei által 2011. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről” 
című előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot támogatja.  
 
 
3.  Előterjesztés biztosíték nyújtásáról a „TDM szervezet fejlesztése Kaposváron és 
környékén” című projekthez   
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. A 
bizottság vita nélkül az alábbi határozatot hozta: 
Szavazati arány határozati javaslatra: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
9/2012. (IV.18.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága „biztosíték 
nyújtásáról a „TDM  szervezet fejlesztése Kaposváron és környékén” című projekthez” című 
előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot támogatja. 

 
Egyebek: 
 
Gelencsér Ferencné képviselő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy jövő hét végén lesz egy 
rendezvény, melynek részeként rajzpályázat is kiírásra került. Többnyire iskolák jelentkezhetnek, 
eddig gyér volt az érdeklődés. A részletek a www.meisztro.hu internetes oldalon megtalálhatók. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő a TDM  felé címezte azt az észrevételt, hogy nem működik 
Somogyban a Lovas Klaszter. Lovas útvonalakat kellene kialakítani. A lovasoknak jobban össze 
kellene fogniuk. 
 
Pintér Attila tanácsnok véleménye szerint hiba volt, hogy a klaszter pályázat kiírója kizárta, 
hogy a Lovasakadémia klasztervezető legyen. A legnagyobb szakmai hozzáértéssel és 
tapasztalattal rendelkezik. 
 
Gelencsér Ferencné képviselő véleménye szerint a lovasoknak specifikumokban kellene 
megegyezniük minden területen. Mindenki azt csinálja, amiben a legjobb. 
 
Vargáné Friss Judit bizottsági tag úgy látja, nincs igazán egy akarat, összefogás. A TDM-nek 
kellene a megfelelő utat ilyen esetekben megtalálni. 
 
Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 



2012.04.19.               C\dok.\2012\bizottság\.jkv\04.18.                                                                       Gelencsér Ildikó                     5/5 

 
Kaposvár, 2012. április 18. 
 
 
 
 
                            Gelencsér Ildikó                                                  Pintér Attila 
                                     titkár                                                               tanácsnok 


