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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 
2013. április 17-én Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. emelet T/103. 
számú S iposs Géza tárgyalójában tartott üléséről.  
 
Jelen voltak: a jegyzőkönyvhöz 1. számú mellékletként 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 jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként 
csatolt meghívóban szereplő napirendeken kívül van-e más napirend tárgyalására javaslat?  
A Bizottság tagjai részéről javaslat nem hangzott el. 
 
Szavazati arány a meghívóban szereplő napirendek tárgyalására: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
7/2013. (IV.17.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a meghívóban 
szereplő napirend tárgyalását jóváhagyta.  
 
NAPIREND: 
 
1.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 

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

 
2.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési 

koncepciójáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  

 
3.) Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2012. évben benyújtott 

pályázatokról és azok eredményéről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 
4.) Tájékoztató a Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment 

Egyesület 2012. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Osvalt M ónika turisztikai referens 

 
5.) Előterjesztés a S omogy Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
 
Napirend tárgyalása: 

  
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 

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

 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Dr. S zép Tamás bizottsági tag megkérdezte, hogy a Táncsics labor pályázata miért húzódik évek 
óta és miért nem működik már. Érdeklődött továbbá, hogy a Bitt Kft. csődje miatt mekkora 
csúszást szenved a desedai látogatóközpont és a túraútvonal megvalósítása. 
 
Molnár György igazgató válaszában elmondta, hogy a Táncsics labor pályázatát szerencsétlen 
események sorozata kíséri. Bár az infrastruktúra egy éve készen van, elkészült a tananyagfejlesztés 
is, ám a közreműködő szervezet többhónapos, sorozatos mulasztásai miatt az eszközlista 
összeállítása, engedélyeztetése és beszerzése nem történhetett meg. A projektet a Klebelsberg 
Központnak átadta az Önkormányzat, így a befejezés feladata is rájuk hárul. A Bitt Kft. csődje a 
desedai látogatóközpont elkészültét késlelteti, így valószínűleg csak 2014-ben készülhet el az új 
közbeszerzési eljárások hosszadalmassága miatt. Az ökoturisztikai útvonal kivitelezője más, így az 
már idén nyáron megvalósulhat. 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 6 igen, 1 tartózkodás, 0 nem 
Szavazati arány rendelet tervezetre: 5 igen, 2 tartózkodás, 0 nem 

 
8/2013. (IV.17.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
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pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot és 
rendelettervezetet elfogadásra javasolja.  

 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési 
koncepciójáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Pintér Attila tanácsnok köszöntötte a 4. napirendi pont kapcsán a Kaposvár és a Zselic vidéke 
Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület részéről meghívott Klenovics Anikó elnököt és 
M áyerné Bocska Ágnes titkárt. Felhívta a meghívottak figyelmét arra, hogy a 2014. évi 
költségvetési koncepcióról szóló előterjesztésben a TDM  Egyesület is szerepel, mint olyan 
szervezet, mely tehet a vendégéjszakák számának növeléséért. Megkérdezte a meghívottakat, hogy 
lesz-e elegendő erőforrás ennek végrehajtására. 
 
Klenovics Anikó válaszában elmondta, hogy a TDM  Egyesület beszámolójából is látszik, hogy 
nő a tagok száma, így az egyesület költségvetése is, valamint segítik a munkát a TDM  fejlesztésére 
elnyert uniós pályázatok keretében elkészült projektelemek. Ezt kiegészítik az egyes tagok saját 
fejlesztései is. De mindezek mellett a mérés nehézségei miatt nem lehet konkrét prognózist adni a 
vendégéjszakák számának változására. A KSH által gyűjtött adatok biztosíthatnák a mérhetőséget, 
de ellenőrzés hiányában ezek nem a valóságot tükrözik. 
 
Dr. S zép Tamás bizottsági tag jelezte, hogy a 2014-es költségvetési koncepció előterjesztését 
korainak tartja, mivel a központi szándékok ismeretének hiányában készülhetett csak el. 
Pozitívnak tartja, hogy hangsúlyosan szerepel az út, híd, járdafelújítás témája, különösen előnyös 
hosszú távon az energiamérleg elkészítése. Szintén kedvező a játszótér-felújítási program, és a 
városőrség rendszerének kialakítása.  
 
Szavazati arány: 5 igen, 2 tartózkodás, 0 nem 

 
9/2013. (IV.17.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
3. Előterjesztés a Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Egyesület 2012. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 



2013.04.17.              C:\temp\biz\20130417_mar.doc                                                                     Osvalt Mónika                     4/8 

Közreműködik: Osvalt M ónika turisztikai referens 
 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Pintér Attila tanácsnok javasolta a meghívóban 3. napirendi pontként szereplő előterjesztést 
később tárgyalni, mivel a közreműködő még nem érkezett meg az ülésre. Így az eredetileg 4. 
napirendi pontként szereplő TDM Egyesületi beszámolót tárgyalja a Bizottság. 
 
Dr. Csató László bizottsági tag megköszönte a meghívottaknak az őszinte beszámolót és 
megkérdezte, hogy a tagok között tapasztalható rivalizálást kezeli-e az Egyesület egyfajta 
mediátori szerepkörben. 
 
Pintér Attila tanácsnok is kiemelte pozitívumként a tájékoztató őszinteségét és rákérdezett a 
versengés típusára, megnyilvánulási formáira. 
 
Klenovics Anikó meghívott válaszában elmondta, hogy a tagok eltérő mérettel és anyagi háttérrel 
rendelkeznek, így mások a lehetőségeik például egy pályázat önerejének biztosításához. A 
lehetőségek elmulasztását a kisebb tagok háttérbe szorulásként élhetik meg. További problémát 
jelent, hogy néha még a szakmán belül is magyarázni kell a TDM  lényegét, az együttműködés 
fontosságát. Az előforduló versengéseket az Egyesület folyamatos kommunikációval és a 
földrajzilag vagy tematikusan egymáshoz közel állók kapcsolatépítésének szorgalmazásával 
enyhíti. Ennek eléréséhez idő kell, de sosem lesz tökéletesen megoldható a méretből fakadó 
különbségek miatt. 
 
Máyerné Bocska Ágnes meghívott hozzátette, hogy egy fiatal szervezet esetén törvényszerű, 
hogy szervezetfejlesztési problémák merülnek fel, de ezeket az Egyesület szabályzatok és 
együttműködések kialakításával megoldja. A méretkülönbségek ellenére minden tagnak joga van az 
egységes képviseletre és ezt a tagok meg is kapják. 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a problémák hátráltatják-e a mindennapi működést és 
a pályázat végrehajtását. 
 
Klenovics Anikó megerősítette, hogy a mindennapi munkavégzést és a pályázat végrehajtását a 
versengés nem akadályozza, ezekkel kapcsolatban a választmányban teljes az egyetértés. 
 
Dr. S zép Tamás bizottsági tag véleményében jelezte, hogy továbbra is magyartalannak tartja a 
TDM kifejezést, annak ellenére, hogy a szakmában már meghonosodott. Előrelépéseket lehetne 
tenni a klaszteralakítások terén (pl. lovasturisztikai klaszter), illetve a bakancsos, kerékpáros 
turizmus területén, de ehhez az infrastruktúra részben hiányzik pl. kemping, Kaposvár-Szigetvár 
kerékpárút. Érdemes lenne a Festők Városa Hangulatfesztivál és a Dorottya Napok megítéléséről, 
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jövőbeli fejlesztéséről további egyeztetéseket tartani. Javasolta, hogy rossz idő esetére, szabadtéri 
rendezvényekhez kapcsolódóan lehetőség szerint kerüljön beszerzésre nagyobb rendezvénysátor. 
 
Dr. Csató László bizottsági tag megítélése szerint a Dorottya Napok időjárástól való függősége 
olyan magas, hogy nem érdemes ekkora ráfordítással sátrat vásárolni. Javasolta továbbá, hogy a 
TDM tagok közötti feszültség oldására dolgozzon ki az Egyesület 8-10 túrajánlatot oly  módon, 
hogy minden tag legalább egyben szerepeljen.  
 
Horváth Katalin bizottsági tag megköszönte az őszinte beszámolót és kiemelte, hogy a turisták 
többsége a kulturális vonzerők miatt érkezik a városba. A hiányzó történelmi emlékeinket 
rendezvényekkel pótolva (Festők Városa Hangulatfesztivál, Kamarazenei Fesztivál) sikeresek 
lehetünk és a nagyrendezvényeken túlmenően is kell programokat szervezni. A Deseda és a Fürdő 
lehetőségeinek kihasználásával, a tájékoztatás bővítésével további vendégeket tart elérhetőnek. 
 
Pintér Attila kérte az Egyesület képviselőinek segítségét, közreműködését abban, hogy a Dél-
Dunántúli Regionális M arketing Igazgatóság (DDRM I) által készített kiadványokban, honlapokon 
Kaposvár súlyának megfelelő mértékben szerepeljen, csökkenjen alulreprezentáltsága. 
 
Klenovics Anikó megköszönte a bizottsági tagok észrevételeit. Reagálásában elmondta, hogy a 
zselici bakancsos és kerékpáros fejlesztések egyik gátja, hogy a természetvédelmi, 
vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási funkciókat kell összeegyeztetni a turisztikai szempontokkal, 
ami nehézségekkel jár. Működnek a térségben falusi turizmus és ökoturizmus témájú klaszterek, 
ami példaként szolgálhat a lovasturisztikai kialakításához. Bár valóban hiányoznak a régi 
történelmi hagyományok, az egyesületi tagok széleskörű, színes kínálatára építve ez nem jelenhet 
problémát. A beszámolóból értelem szerint hiányoznak a 2013-ban megvalósult projektelemek, 
melyek segítenek a turisták számának növelésében pl. parkerdő felújítások, újságírói study tourok, 
kiadvány, honlap.  
 
Máyerné Bocska Ágnes kiegészítésként elmondta, hogy a szálláshelyek hiányát és a 
programszervezésre vonatkozó észrevételeket a TDM  szervezet nem tudja kezelni, csak 
továbbítani az illetékesek felé. A tagok szolgáltatásaiból összeállított tematikus programcsomagok 
elkészültek, ezekben minden tag legalább egyszer szerepel. A DDRMI irányába folyamatosan, 
minden lehetséges alkalommal jelzi, hogy Kaposvár hangsúlyosabban jelenjen meg a régiós 
anyagokban, és ebben köszöni a Bizottság segítségét. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a Közgyűlésen is jelezni fogja a problémát, kérve az 
Önkormányzat közreműködését is a régiós megjelenési arány javításában. Kérte továbbá az 
Egyesület képviselőit, hogy jutassák el a Bizottság tagjaihoz az Egyesület fejlesztési 
dokumentumait tájékoztatásul. Kiemelte a fürdő jelentőségét, jelezve, hogy a létesítményben rejlő 
potenciál nincs kihasználva és megoldást kell találni a párhuzamos fejlesztések okán létrejött 
versenytársak közül való kitörésre. Hangsúlyozta a turizmus kiemelt szerepét, melyet a város 
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különböző szintű és tematikájú fejlesztési dokumentumai is rögzítenek, kiinduló pontként az 
arculati kézikönyv, valamint a turisták felé közvetíthető kép megalkotását határozva meg. 
 
A vitát követően a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
 

10/2013. (IV.17.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a Kaposvár és 
a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület 2012. évi tevékenységéről 
szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
4. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei által 2012. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Gelencsér Ferencné bizottsági tag megkérdezte, hogy teljes-e az előterjesztés, mivel az Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Bizottság ülésén felmerült ez a probléma. 
 
Dr. Csató László bizottsági tag megerősítette, hogy az Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottság ülésén Horváth M iklós, az Eötvös Loránd Műszaki SZKI igazgatója jelezte, hogy 
intézménye adatai hiányosak. 
 
Vargáné Friss Judit bizottsági tag jelezte, hogy az előterjesztésből hiányoznak az általános 
iskolák. 
 
S zirják Imréné igazgató válaszában elmondta, hogy az általános iskolák pályázatai a központi 
iskola adatai között jelennek meg, nem tagiskolánként. Ismertette továbbá, hogy az 
intézményeknek pályázataikról folyamatos adatszolgáltatatási kötelezettségük van, ám ennek 
elmulasztását pótolhatják az évenkénti tájékoztató előterjesztés elkészítésekor kiküldött adatlap 
kitöltésével. Az előterjesztésbe ezek az adatok kerülnek be, így az hiányos csak az intézmény 
adatszolgáltatási hiányossága miatt lehet, illetve pontatlanságot az esetleges gépelési hibák 
okozhatnak. 
 
A vitát követően a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
Szavazati arány: 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
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11/2013. (IV.17.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága az 
Önkormányzat és intézményei által 2012. évben benyújtott pályázatokról és azok 
eredményéről szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
5. Előterjesztés a Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Dr. Csató László bizottsági tag megkérdezte, hogy a koncepcióhoz javasolt változtatásoknak van-
e tényleges hozadéka. 
 
L. Balogh Krisztina főépítész válaszában elmondta, hogy az előterjesztés a koncepció készítőivel 
való folyamatos egyeztetéssel készült, ezért van csak két változtatási javaslat. A rendezési tervi 
hierarchia miatt kell összefüggően kezelni a megyei és városi témákat, hisz a megyei tervekről 
hiányzó elemek nem lehetnek rajta a települési terveken sem. Ezért szorgalmazzák, hogy minél 
több helyi prioritás kerüljön a megyei koncepcióba is. 
 
Dr. S zép Tamás bizottsági tag elégedett az elkészült anyaggal. 
 
Pintér Attila tanácsnok véleménye szerint Kaposvárt érdemes európai középvárosként 
minősíteni. E téren eltér az országos és az európai beosztás és Kaposvárt jelentősége európai 
mércével mért középvárosi rangra emeli. Emellett javasolja a város regionális szerepkörét jobban 
megjeleníteni és tényleges erőfeszítéseket a népesség megtartásáért az agglomeráció vonzásának 
kivédésére. 
 
Szavazati arány: 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 
 
12/2013. (IV.17.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága a S omogy 
Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a véleményben 
„középváros” kifejezés helyett „európai középváros” kifejezés szerepeljen. 
 
Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 
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Kaposvár, 2013. április 17. 
 
 
 
 Pintér Attila Dr. S zép Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag 
 
 
 
 
  


