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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 
2014. január 15-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 6 fő 
bizottsági tag jelen van, a bizottsági ülés határozatképes. M egkérdezte a Bizottság tagjait, hogy a 
jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolt meghívóban szereplő napirenden kívül van-e más 
napirend tárgyalására javaslat.  
A Bizottság tagjai részéről javaslat nem hangzott el. 
Szavazati arány a meghívóban szereplő napirendek tárgyalására: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
1/2014. (I.15.) 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 Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 

Dr. S zép Tamás megkérdezte, hogy a Gyermekmosoly Programra, vagyis a játszóterek 
megújítására elkezdett fejlesztésekre a költségvetésben szereplő összeg keretösszeg-e. 
 
Molnár György válaszában elmondta, hogy a 150 millió Ft valóban keretösszeg. A program 2013-
ban megkezdődött, és a több elemének végrehajtása folyamatban van. Néhány elemhez 
közbeszerzési eljárás lefolytatása is szükséges, ennek előkészítése is elkezdődött. 
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Dr S zép Tamás felvetette, hogy a belvárosban lakók, illetve az itt sétálók igényelnék a 
belvárosban a játszótereket. M ivel teljes játszótér kialakítására hely hiányában nem került eddig 
sor, megoldható lenne-e 1-1 játszóeszköz, pl. hinta kihelyezése. Ez akár a Gyermekmosoly 
Programot is kiegészíthetné. 
 
Pintér Attila tanácsnok hozzátette, hogy a belváros a 2014-es fejlesztések miatt átalakul, így talán 
lehetőség nyílna a kért játszóeszközök kihelyezésére is. 
 
Molnár György amellett, hogy a kiegészítésnek elvi akadálya nincs, felhívta a figyelmet arra, hogy 
a kért játszóeszközöket is a balesetvédelmi és egyéb előírásoknak megfelelően kell kihelyezni. 
Hogy a belvárosban ennek műszaki feltételei adottak-e és hol, arról mindenképpen a városi 
főépítésszel kell egyeztetni, aki a teljes játszótér-fejlesztési programot is felügyeli. 
 
Pintér Attila megkérdezte, hogy az előterjesztésben említett három nagy értékű ingatlan (MÁV 
Internátus, Csokonai Fogadó, Nostra) hasznosítására milyen elképzelésekkel rendelkezünk, akár a 
turisztikai hasznosítást is szem előtt tartva. 
 
Molnár György válaszában kifejtette, hogy a M ÁV Internátus esetében a tulajdonjog megszerzése 
a cél, a hasznosításában külső szervezetek, pl. ügyészség vagy egyházi iskola lehet érintett. A 
Nostra visszautasíthatatlan ajánlat keretében, kifejezetten kedvező áron kerülhet az önkormányzat 
tulajdonába. Az ingatlan a hosszú távú várospolitikai célokat szolgálhatná. A Csokonai Fogadó 
jelenlegi tulajdonosa az épületet nem hasznosítja. Az épület állagát tekintve, illetve városképi és 
turisztikai szempontból sem szerencsés, ha az ingatlan kihasználatlan. Ez megváltozna, ha az 
önkormányzat tulajdonába kerülne. 
 
Dr. S zép Tamás érdeklődött a Kórház déli tömbjének műemlék épülete felől, illetve a terület 
jövőbeli hasznosításáról. Javasolta, hogy a terület kerülhessen városi tulajdonba az állami vagy 
megyei tulajdon helyett. 
 
Molnár György elmondta, hogy park, illetve parkoló funkció szerepel az előterjesztésben a 
környékre vonatkozóan. 
 
Dr. S zép Tamás hozzászólásában kiemelte, hogy egyetért az előterjesztéssel és kiemelte, hogy a 
korábbi évekhez képest az önkormányzat jóval kedvezőbb helyzetben van az állami 
adósságátvállalás miatt. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatról: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
Szavazati arány a rendeletmódosításról: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
 
2/2014. (I.15.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatot és rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
 
Több napirend nem lévén Pintér Attila a bizottsági ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2014. január 15. 
 
 
 
 Pintér Attila dr. S zép Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag  


