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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. szeptember 19-én Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 103. tárgyalójában  
tartott 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 és meghívó kiegészítésben 
szereplő napirenden kívül van-e más napirend tárgyalására javaslat?  
A Bizottság tagjai részéről javaslat nem hangzott el. 
Pintér Attila tanácsnok az előterjesztő kérése alapján javasolta a helyi térségi turisztikai 
desztináció menedzsment szervezetek kialakítására és a fejlesztésére kiírt pályázat (DDOP-
2.1.3/B-12) önkormányzati önerejének biztosításáról című előterjesztést levenni a napirendről. 
 
Szavazati arány a meghívóban szereplő napirend tárgyalására, ill. napirend törlésére: 7 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás 
 
16/2012. (IX.19.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a meghívóban 
szereplő napirend tárgyalását jóváhagyta azzal, hogy a meghívó kiegészítésben szereplő helyi 
térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek kialakítására és a fejlesztésére kiírt 
pályázat (DDOP-2.1.3/B-12) önkormányzati önerejének biztosításáról című előterjesztést  törölte  
a napirendek közül.  
 
 
NAPIRENDEK: 

 
I. Közgyűlési előterjesztés véleményezése: 
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1. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a 
költségvetési rendelet módosításáról  

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

2. Előterjesztés a Magyarországi Evangélikus Egyház által benyújtandó vallási célú 
turizmusfejlesztési pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
3. Előterjesztés a S EFAG Zrt. által benyújtandó „Kalanderdő – Természetközeli 

élmények a Deseda környékén” című pályázathoz szükséges együttműködési 
megállapodásról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné  igazgató 

 
Napirend tárgyalása: 

  
1. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a 

költségvetési rendelet módosításáról  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  
Pintér Attila tanácsnok javasolta, hogy a határozati javaslat 1. pontjáról külön, s mivel a határozati 
javaslat többi pontjához nem érkezett észrevétel, azokra egyben történjen szavazás. 
A  javaslattal a Bizottság tagjai egyetértettek. 
 
Szavazati arány határozati javaslat 1. pontjára: 5 igen, 2 tartózkodás, 0 nem 
Szavazati arány határozati javaslat 2-8. pontjára: 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
Szavazati arány rendelettervezetre: 5 igen, 2 tartózkodás, 0 nem 

 
17/2012. (IX.19.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága  „az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet 
módosításáról” című előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot és rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja.  

 
2. Előterjesztés a Magyarországi Evangélikus Egyház által benyújtandó vallási célú 

turizmusfejlesztési pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról 
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Vargáné Friss Judit bizottsági tag elmondta, nincs kifogása a megállapodás ellen, de tudomása 
szerint nagyon sok turisztikai egyesület van. Ők is támogathatók, mint az Evangélikus Egyház? 
 
Dr. Szép Tamás képviselő elhagyta a termet. A jelenlévő tagok létszáma 6 fő, a bizottsági ülés 
határozatképes. 
 
Nagy Mariann Réka pályázati referens válaszában elmondta, hogy tudomása szerint egyházak 
pályázhatnak,  egyesületek nem tudnak csatlakozni. 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
 
 

 
18/2012. (IX.19.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága  „a 
M agyarországi Evangélikus Egyház által benyújtandó vallási célú turizmusfejlesztési pályázathoz 
szükséges együttműködési megállapodásról” című előterjesztést megtárgyalta, a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
3.Előterjesztés a SEFAG Zrt. által benyújtandó „Kalanderdő – Természetközeli élmények 
a Deseda környékén” című pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, tudunk-e a többet a pályázatról? M ilyen attrakciókat akar 
a SEFAG telepíteni? 
 
Dr. Szép Tamás képviselő visszaérkezett a terembe. A jelenlévő tagok létszáma 7 fő, a bizottsági 
ülés határozatképes. 
 
Molnár György gazdasági igazgató tájékoztatásul elmondta, hogy tudomása szerint más jellegű 
a pályázat, nem kalandparki elemeket akarnak telepíteni, a természeti értékek megőrzése és 
fejlesztése a cél. 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
 
19/2012. (IX.19.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága  „a SEFAG Zrt. 
által benyújtandó „Kalanderdő – Természetközeli élmények a Deseda környékén”” című 
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
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Pintér Attila tanácsnok a hivatalos napirendek lezárását követően a bizottsági tagok figyelmébe 
ajánlotta a Sonline-on és a KSH honlapján megjelent, Kaposvár város turisztikai adottságaival, a 
vendégforgalom alakulásával kapcsolatos cikkeket, melynek alapján úgy gondolja, van mit tovább- 
és átgondolni. Véleménye szerint a Bizottságnak át kellene tekinteni, mint tehet annak érdekében, 
hogy az adottságok jobban eladhatók legyenek. Hozhatunk-e döntést, előterjesztést a Közgyűlés 
elé? Többet kellene költeni reklámra, de annak is megvan a pénzügyi korlátja. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő javasolta részletesen foglalkozni a tanácsnok úr által hivatkozott 
elemzésekkel. Kérte, hogy a bizottsági tagok kapják meg az anyagokat. 
 
Dr. Csató László képviselő elmondta, véleménye szerint a marketing terén megteszi a város, 
amire pénzügyileg lehetőség van. Álláspontja szerint a desztinációban működő tagok élvezik ennek 
a hozadékát, fő feladatuk lenne a szolgáltatásuk szélesebb körű kiajánlása. Ne mindig csak a 
várostól várják a megoldást. Közvetlenül ők élvezik a programok, a turizmus hasznát.  
 
Vargáné Friss Judit bizottsági tag úgy gondolja, a TDM  alapvetően azért jött létre, hogy ezt a 
feladatot ellássa. A közelmúlt személyes tapasztalata alapján elmondta, hogy a Tourinform 
Irodában dolgozó két fiatal nem tudott a kérdésére válaszolni, meg kellett várni, amíg az Iroda 
vezetője a pillanatnyi elfoglaltságával végzett, tőle kapott választ. Nüansznyi dolog, de fontos. 
Oda kell figyelni a kiszolgálásra, mert nem biztos, hogy a turista legközelebb bemegy az Irodába. 
A városról készült 23 perces film többször volt látható a televízióban, legutóbb az Echo TV. 
vetítette. Jól mutatja be a várost. 
 
Pintér Attila tanácsnok véleménye szerint a fejlesztéseket közpénzeken és pályázati pénzeken 
mi hoztuk létre, ebből fakadóan felelősségünk van: amit létrehoztunk, hogyan tudjuk működtetni, 
propagálni.  Javasolta, hogy készüljön rövid, áttekintő elemzés a KSH honlapján lévő anyagról és 
hogy rövid távon mit kellene tenni, hogy ez a helyzet változzon. A TDM  és Tourinform 
bevonásával és jelenlétével meg kell határozni a rövid távon ható lépéseket.  
 
Egyéb vélemény, hozzászólás a témával kapcsolatban nem hangzott el. 
Szavazati arány a javaslatra: 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
 
 
20/2012. (IX.19.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága felkéri a TDM  
Egyesületet, a Kaposvár Tourinform Irodát és a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen 
előterjesztést a város turizmussal kapcsolatos mutatói javítása érdekében teendő intézkedésekről. 

 
Felelős:   Csatári Józsefné TDM  elnök 

M áyerné Bocska Ágnes TOURINFORM  Kaposvár irodavezető 
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Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:   2012. december 5. 
 
 
Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2012. szeptember 19. 
 
 
 
 
                            Gelencsér Ildikó s.k.                                             Pintér Attila s.k. 
                                     titkár                                                               tanácsnok 


