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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 27-én Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 103. tárgyalójában  

az Oktatási, Tudományos és  Kulturális Bizottsággal együttesen 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 szereplő napirenden kívül 
van-e más napirend tárgyalására javaslat?  

A Bizottság tagjai részéről javaslat nem hangzott el. 
Pintér Attila tanácsnok 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 napirendjére venni.  
 

Szavazati arány a meghívóban szereplő napirend tárgyalására, ill. napirend felvételére: 7 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás 

 
21/2012. (IX.27.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a meghívóban 

szereplő napirend tárgyalását jóváhagyta és a helyi térségi turisztikai desztináció menedzsment 

szervezetek kialakítására és a fejlesztésére kiírt pályázat (DDOP-2.1.3/B-12) önkormányzati 
önerejének biztosításáról című előterjesztést     napirendjére vette.  

 
NAPIRENDEK: 

 
I. Közgyűlési előterjesztés véleményezése: 

 
 

1. Előterjesztés a S omogy Megyei Önkormányzat által benyújtandó turizmusfejlesztési 
pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
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Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
 

2. Előterjesztés a helyi térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek 
kialakítására és a fejlesztésére kiírt pályázat (DDOP-2.1.3/B-12) önkormányzati 
önerejének biztosításáról  
      Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
Napirendek tárgyalása: 

  
1. Előterjesztés a S omogy Megyei Önkormányzat által benyújtandó turizmusfejlesztési 

pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról 
 
S allay Attiláné vagyongazdálkodási igazgató az előterjesztéssel kapcsolatban további 
információként elmondta, hogy az együttműködési megállapodás önkormányzati tulajdonú 

ingatlant, vagy anyagi támogatást nem igényel, kérte a Bizottságot, hogy támogassa az 

előterjesztést. 
 

Kérdés, vélemény, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. A Bizottság vita 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Szavazati arány határozati javaslatra: 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 

 
22/2012. (IX.27.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága  „a Somogy 
M egyei Önkormányzat által benyújtandó turizmusfejlesztési pályázathoz szükséges 

együttműködési megállapodásról” című előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja.  

 
 

2. Előterjesztés a helyi térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek 
kialakítására   és a fejlesztésére kiírt pályázat (DDOP-2.1.3/B-12) önkormányzati 
önerejének biztosításáról  

 
 

Kérdés, vélemény, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. A Bizottság vita 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Szavazati arány határozati javaslatra: 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
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23/2012. (IX.27.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága  „a helyi térségi 
turisztikai desztináció menedzsment szervezetek kialakítására és a fejlesztésére kiírt pályázat 

(DDOP-2.1.3/B-12) önkormányzati önerejének biztosítására” című előterjesztést megtárgyalta, a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

 
Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 

 
Kaposvár, 2012. szeptember 27. 
 
 
 
 
                            Gelencsér Ildikó s.k.                                            Pintér Attila s.k. 
                                     titkár                                                               tanácsnok 


