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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 25-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 
 
19/2014. (VI.25.) 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 településfejlesztési koncepcióját és integrált 
településfejlesztési stratégiáját megalapozó vizsgálat megállapításainak és előzetes 
célrendszerének elfogadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepcióját és integrált 
településfejlesztési stratégiáját megalapozó vizsgálat megállapításainak és előzetes 
célrendszerének elfogadásáról 
(Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 
Pintér Attila tanácsnok hozzászólásában észrevételt tett, hogy a dokumentum átfogó céljai között 
csak az egészség-, illetve ökoturizmus fejlesztése szerepel, de Kaposváron kedvező adottságai miatt a 
kulturális és a lovasturizmus is fontos szerepet tölt be, ezért javasolja azok beemelését az átfogó 
célok közé. A részcélok között a kulturális turizmus már megjelenik, de a lovasturizmus hiányzik, így 
javasolja annak beépítését a részcélok közé is. Ezzel a változtatással megfelelne a stratégia a megyei 
fejlesztési terveknek is. Felhívta a figyelmet arra, hogy a célok között az szerepel, hogy a helyi 
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adottságokra, meglévő értékekre és helyi keresletre épülő gazdaság kialakítása a cél, de egy 
településnek sem lehet az a célja, hogy csak a helyi keresletre építse jövőjét. Ezért indítványozta 
ennek pontosítását.  
A város szerepköre megítélése szerint mindenképpen regionális, de egyes témákban országos vagy 
akár nemzetközi is lehet, gondolva bizonyos nemzetközi hálózatokban vagy klaszterekben való 
részvételre, ami egy 2030-ig szóló hosszútávú tervezés akár célként is kijelölhet. A helyzetelemző 
részből hiányzik a város régión túlnyúló hatása, melyre jó példa lehet a Kaposvári Egyetem, ami 
országos beiskolázási körű intézmény. 
A részcélok közé a Lipcsei Charta céljai közül fontos lett volna átemelni a proaktív innovációs és 
oktatási politika kialakításának feladatát. 
 
L. Balogh Krisztina válaszában elmondta, hogy a kért változtatások a kiemelt turisztikai 
termékekre, a helyi keresletre, valamint a Lipcsei Chartára vonatkozóan átvezethetőek. Kaposvár 
regionális szerepkörével is egyetért, de a nemzetközi hatókör hiába jelentkezik egy-egy témában, 
általánosan nem igaz városunkra. 
 
A határozati javaslat elfogadását a Bizottság az alábbi módosítással nem támogatta: 

Előzetes célrendszer 1. pont címe alábbiak szerint módosuljon: 

„1. A gazdasági versenyképesség és foglalkoztatás erősítése – Nemzetközi- , Országos és 
regionális szerepkört erősítő modern gazdasági bázis, valamint helyi gazdaság és a 
foglalkoztathatóság feltételeinek biztosítása.” 
 

Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 4 tartózkodás 
 
A határozati javaslat elfogadását a Bizottság az alábbi módosításokkal támogatta: 

a.) Előzetes célrendszer 1. pont második bekezdésében szereplő mondat az alábbiak szerint 

módosuljon: 

„Az együttműködések menedzselésével és fenntarthatóvá tételével egy sokkal „önállóbb”, a 
helyi adottságokra, meglévő értékekre és helyi keresletre épülő gazdaság kialakítása a cél, 
melynek fontos eleme a városi és vidéki gazdaság integrált megközelítésű fejlesztése.” 
 

Szavazati arány: 4 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
 
b.) Előzetes célrendszer 1. pont második bekezdésében szereplő mondat az alábbiak szerint 

egészüljön ki: 

„A turizmus és ezen belül is az egészség-, kulturális-, lovas-, és ökoturisztikai szolgáltatások 
országos piaci részesedését erősíteni kell.” 
 

Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

c.) Előzetes célrendszer részcéljainak 3. pontja egészüljön ki az alábbiak szerint:  
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„3. Turisztikai desztináció megerősödése: az öko-, lovas-, kulturális- és egészségturizmus 
térségi szemléletű, együttműködésen alapuló integrált fejlesztésével” 
 

Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
d.) Előzetes célrendszer részcéljainak 6. pontja egészüljön ki az alábbiak szerint: 

 „6. Humán szolgáltatások optimalizálása és minőségi fejlesztése: az infrastrukturális háttér 
megújításával, a humán erőforrás kapacitás növelésével rugalmas és megújulni, az innovációt 
befogadni képes szolgáltatások kialakítása, valamint proaktív innovációs és oktatási 
politika kialakítása.” 
 

Szavazati arány: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
20/2014. (VI.25.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a Kaposvár 
Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési 
stratégiáját megalapozó vizsgálat megállapításainak és előzetes célrendszerének 
elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel 
elfogadásra javasolja.  

a.) Előzetes célrendszer 1. pont második bekezdésében szereplő mondat az alábbiak szerint 

módosuljon: 

„Az együttműködések menedzselésével és fenntarthatóvá tételével egy sokkal „önállóbb”, a 
helyi adottságokra, meglévő értékekre és helyi keresletre épülő gazdaság kialakítása a cél, 
melynek fontos eleme a városi és vidéki gazdaság integrált megközelítésű fejlesztése.” 
 

b.) Előzetes célrendszer 1. pont második bekezdésében szereplő mondat az alábbiak szerint 

egészüljön ki: 

„A turizmus és ezen belül is az egészség-, kulturális-, lovas-, és ökoturisztikai szolgáltatások 
országos piaci részesedését erősíteni kell.” 
 

c.) Előzetes célrendszer részcéljainak 3. pontja egészüljön ki az alábbiak szerint:  

„3. Turisztikai desztináció megerősödése: az öko-, lovas-, kulturális- és egészségturizmus 
térségi szemléletű, együttműködésen alapuló integrált fejlesztésével” 
 

d.) Előzetes célrendszer részcéljainak 6. pontja egészüljön ki az alábbiak szerint: 

 

„6. Humán szolgáltatások optimalizálása és minőségi fejlesztése: az infrastrukturális háttér 
megújításával, a humán erőforrás kapacitás növelésével rugalmas és megújulni, az innovációt 
befogadni képes szolgáltatások kialakítása, valamint proaktív innovációs és oktatási 
politika kialakítása.” 
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Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2014. június 25. 
 
 
 
 
 Pintér Attila dr. S zép Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag  


