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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. június 12-én Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. emelet T/103. 
számú S iposs Géza tárgyalójában tartott rendkívüli 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 
 
16/2014. (VI.12.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a meghívóban 
szereplő napirend tárgyalását jóváhagyta.  
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés a "S omogy Megye Területfejlesztési Programja és hatásvizsgálata" c. 
munkaanyag véleményezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a "S omogy Megye Területfejlesztési Programja és hatásvizsgálata" c. 
munkaanyag véleményezéséről 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy az előterjesztés mellékletét képező hatástanulmányt 
végleges formájában tárgyaljuk-e, vagy a későbbiekben még változni fog. 
 
L. Balogh Krisztina válaszában elmondta, hogy ez még csak munkaanyag, de a főbb célok már 
ebből is láthatók. 
 
Pintér Attila hozzátette, hogy az idő rövidsége miatt csak a turisztikai részanyagot tudta 
átolvasni. Megállapította, hogy Kaposvár és vonzáskörzete szerepel a fejlesztendő területek 
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között, de a kiemelt turisztikai termékek közül hiányzik a városra és környékére jellemző 
kulturális és lovas turizmus. Érdeklődött, hogy kiegészíthető-e az anyag ezekkel a termékekkel. 
 
L. Balogh Krisztina megerősítette, hogy mivel a tárgyalt dokumentum munkaanyag, a kért 
kiegészítést még meg lehet tenni. 
Dr. S zép Tamás hozzászólásában jelezte, hogy a biztosított rövid idő alatt a dokumentumot 
érdemben nem lehetett elolvasni és fájlalja, hogy emiatt a Közgyűlés véleménye kimaradhat, vagy 
nem jelenhet meg hangsúlyosan az anyagban. 
 
Pintér Attila megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy támogatják-e, hogy a „Somogy Megye 
Területfejlesztési Programja és hatásvizsgálata” c. munkaanyagban foglalt kiemelt turisztikai 
termékek és tématerületek közé a kulturális és lovas turizmus bekerüljön. 
 
Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
17/2014. (VI.12.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága javasolja, hogy 
a "Somogy M egye Területfejlesztési Programja és hatásvizsgálata" c. dokumentum 3.3.2. pontja – 
a prioritás keretében tervezett intézkedések bemutatása – egészüljön ki a Kaposvár és 
vonzáskörzete számára fontos kulturális és lovas turizmus tématerülettel.  
 
Pintér Attila szavazásra bocsátotta a kiegészített határozati javaslatot. 
 
Szavazati arány: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
 
18/2014. (VI.12.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a "S omogy 
Megye Területfejlesztési Programja és hatásvizsgálata" c. munkaanyag véleményezéséről 
szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot a dokumentum 3.3.2. pontjának – a 
prioritás keretében tervezett intézkedések bemutatása – a Kaposvár és vonzáskörzete számára 
fontos kulturális és lovas turizmus tématerülettel való kiegészítésével elfogadásra javasolja.  
 
Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2014. június 12. 
 
 
 
 Pintér Attila dr. S zép Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag  


