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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. április 16-án 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. M egkérdezte a Bizottság tagjait, hogy 
van-e további napirendi pontra javaslat.  
A Bizottság tagjai részéről javaslat nem hangzott el. 
Szavazati arány a napirend tárgyalására: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
7/2014. (IV.16.) 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 2013. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
3. Előterjesztés a Csokonai Fogadó épületének megvásárlásáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
 
4. Előterjesztés a S zentjakabi Bencés Apátság komplex fejlesztésére a Norvég Alap 
keretében benyújtandó pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 



 

2014.04.16.              C:\temp\!\marketing_2014-04-16_jegy zőköny v.doc                                                                     Osvalt Mónika                     2/5 

5. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2013. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményeiről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 
6. Tájékoztató a Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Egyesület 2013. évi tevékenységéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Osvalt M ónika turisztikai referens 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatról: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 
Szavazati arány a rendeletmódosításról: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 
 
8/2014. (IV.16.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot és 
rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Szavazati arány a határozati javaslatról: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
Szavazati arány a rendeletmódosításról: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 
 
9/2014. (IV.16.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága az 
önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatot és rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
3. Előterjesztés a Csokonai Fogadó épületének megvásárlásáról 
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(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 
Dr. S zép Tamás megkérdezte, hogy az ingatlan megvásárlását követően önkormányzati 
tulajdonban marad-e vagy továbbértékesítésre kerül. 
 
Molnár György válaszában elmondta, hogy az előterjesztésben a hasznosítási lehetőségeket L. 
Balogh Krisztina főépítész asszony javaslatai alapján foglalták össze. A tervek szerint az épület 
önkormányzati tulajdonban marad és bérbeadás útján hasznosítható. Mivel a tervezett 
hasznosítása bevételt hoz, az önkormányzat az ÁFÁ-t visszaigényelheti. 
 
Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
10/2014. (IV.16.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a Csokonai 
Fogadó épületének megvásárlásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja.  
 
4. Előterjesztés a S zentjakabi Bencés Apátság komplex fejlesztésére a Norvég Alap 
keretében benyújtandó pályázatról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 
Dr. S zép Tamás megkérdezte, hogy az előterjesztésben szereplő látogatóhíd milyen 
paraméterekkel, funkcióval rendelkezik. Emellett pozitívumként kiemelte, hogy a projekt nemcsak 
a romok megőrzését tartalmazza, hanem építést is. Örvendetesnek tartja azt is, hogy a kerengő 
rekonstrukciója megvalósul, hiszen az a legjellemzőbb része egy apátságnak. Javasolta, hogy a 
Tervtanács döntésének és a költségvetési lehetőségek függvényében a kerengő a többi 
projektelemhez képest élvezzen prioritást. 
 
Horváth Katalin megkérdezte, hogy a két kiállítás csak a bencések életével foglalkozik-e vagy 
beépítésre kerülnek kifejezetten a Szentjakabi Apátságra vonatkozó információk is. 
 
Nagy Mariann Réka válaszában elmondta, hogy a híd a létesítményen belül vezet majd, de a 
tervei még nem véglegesek. M ivel műemlékről van szó, a jövő heti Tervtanács mondja majd ki a 
végleges döntést a híddal kapcsolatban. A kiállítások pedig a helyi jellegzetességeket is bemutatják 
majd. 
 
Pintér Attila kiemelte, hogy a város digitális tartalomfejlesztéssel kapcsolatos terveihez jól 
illeszkedik a pályázatban tervezett ún. kiterjesztett valóság jellegű fejlesztés. A tényleges építés 
mellett a Szentjakabi Apátság ideális helyszíne lehet a virtuális valóság, a 3 dimenziós 
rekonstrukciók bemutatásának is. Ez nemcsak a helyszínhez kötött virtuális tartalom lehet, hanem 
akár mobilapplikáció is. 



 

2014.04.16.              C:\temp\!\marketing_2014-04-16_jegy zőköny v.doc                                                                     Osvalt Mónika                     4/5 

 
Nagy Mariann Réka hozzátette, hogy a megelőző tervtanácsi ülésen is elhangzott a virtuális, 
három dimenziós rekonstrukcióra vonatkozó javaslat. 
 
Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
11/2014. (IV.16.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a Szentjakabi 
Bencés Apátság komplex fejlesztésére a Norvég Alap keretében benyújtandó pályázatról 
szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
5. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2013. évben benyújtott pályázatokról 
és azok eredményeiről 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 
Dr. S zép Tamás megkérdezte, hogy a Kulturális-tematikus út Kaposvár, Kapronca és Csáktornya 
között című pályázatnak mi a tartalma. 
Dr. Csató László az előterjesztésben a Festetics Karolina Óvoda nyertes pályázatát és a többi 
óvoda pályázat nélküliségét látva megkérdezte, hogy a többi intézmény miért nem jelentkezett a 
kiírásra. 
 
Nagy Mariann Réka válaszában elmondta, hogy a nemzetközi projektben egy virtuális tematikus 
út szerepel. A résztvevő települések helyi termékeit mutatják be különböző rendezvényeken. Az 
óvodák esetében az adott intézmény döntése, hogy pályázik-e az adott kiírásra. A pályázati 
felhívásban lehetséges, hogy olyan kizáró feltételek voltak, ami miatt a többi óvoda nem tudott 
pályázni. 
 
Dr. S zép Tamás javasolta, hogy a Desedán épülő madárlest a forgalmas látogatóközponttól és 
strandtól távolabb állítsák fel, hogy a megfigyelésre nagyobb legyen az esély. 
 
Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
12/2014. (IV.16.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága az 
önkormányzat és intézményei által 2013. évben benyújtott pályázatokról és azok 
eredményeiről szóló tájékoztatót megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
6. Tájékoztató a Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Egyesület 2013. évi tevékenységéről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 
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Dr. Csató László elmondta, hogy az tájékoztató bizonyos pontokon fontos kritikai észrevételeket 
tevő, de optimista, előretekintő anyag. Látható belőle, hogy a nagyon heterogén tagság miatti 
szerveződési nehézségek ellenére a TDM szervezet hozzájárul a térség fejlődéséhez. Megkérdezte, 
hogy mi a tagok közötti együttműködésben jelentkező problémák fő oka. 
 
Máyerné Bocska Ágnes válaszában kifejtette, hogy a tagok közötti együttműködések az utóbbi 
időszakban kezdtek kialakulni, részben a városrehabilitációs programok miniprojektjeihez 
kötődően. A problémát kezdetektől az okozta, hogy az egyes vállalkozók csakis a saját érdekeik 
megvalósulását várták az egyesülettől, a közös érdekeket nem ismerték el. Időbe telt, míg a 
szolgáltatók belátták, hogy egymagukban nem tudnak piacra lépni, szükségük van az összefogásra. 
 
Pintér Attila kiemelte, hogy a tavalyi beszámolóhoz képest is látszik a fejlődés, amihez gratulált. 
A nagyrendezvényekkel kapcsolatban tett kritikai észrevételekkel is egyetért. Fontosnak tartja, 
hogy a Farsanghoz kötődő program még színvonalasabbá váljon és Dorottya, a hozzá kapcsolódó 
kultúrkör a város arculatépítésének is fontos eleme lehet. Örvendetesnek tartja az egyesületi 
digitális tartalomfejlesztést. A visitkaposvar.hu oldal létrejöttét pozitívumként értékelte és kérte, 
hogy a honlap képi világában legyen hangsúlyosabb a város megjelenése.  
 
Vargáné Friss Judit megerősítette, hogy a beszámolóból kitűnik a folyamatos fejlődés. 
 
Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
13/2014. (IV.16.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Marketing és Turisztikai Bizottsága megismerte és elfogadja a 
Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció M enedzsment Egyesület 2013. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Osvalt M ónika turisztikai referens 
Határidő:   azonnal  
 
Több napirend nem lévén Pintér Attila a bizottsági ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2014. április 16. 
 
 
 
 Pintér Attila dr. S zép Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag  


