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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. szeptember 29-én Kaposvár M egyei 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 6 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: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
23/2014. (IX.29.) 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 koncepciójának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési stratégiájának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának 
elfogadásáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a koncepcióban a társadalmi jövőkép egy családokban 
gyarapodó, fiatalodó várost vázol fel, míg a célok között, a 9. részcél leírásában a népesség megtartása 
szerepel. Megkérdezte, hogy nincs-e ellentmondás a két fejezetben állítottak között. 
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Lőrinczné Balogh Krisztina válaszában elmondta, hogy a különbség abból adódik, hogy a jövőkép 
egy hosszú távú, kedvező képet vázol, míg a célok középtávra szólnak. 
 
Szavazati arány: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
24/2014. (IX.29.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a Kaposvár 
Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának elfogadásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatot és rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési stratégiájának 
elfogadásáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 
Lőrinczné Balogh Krisztina kiegészítésként elmondta a jelenlévőknek, hogy a településrészi 
önkormányzatok is tárgyalták ezt a napirendet és valamennyi tett kiegészítést a településrészét 
illetően. Ezek a kiegészítések szerepelni fognak a végleges anyagban. 
 
Dr. S zép Tamás érdeklődött, hogy a stratégiához korábban, írásban eljuttatott észrevételei 
bekerültek-e az anyagba. 
 
Pintér Attila felhívta a figyelmet arra, hogy az M 67 és M 9-es úthoz kapcsolódóan nem szerepel 
ütemezés a 2. stratégiai célról szóló fejezetben, ugyanakkor a projektszintű kifejtésben igen. 
Érdeklődött továbbá, hogy mikor lesz a megyei területrendezési terv felülvizsgálata és lesz-e 
lehetőség később új fejlesztéseket beleírni a magasabb szintű dokumentumokba. 
 
Lőrinczné Balogh Krisztina válaszában elmondta, hogy közel 140 helyről érkeztek észrevételek 
a stratégiához, így utána kell néznie, hogy dr. Szép Tamás észrevételei beépítésre kerültek-e. Az 
M 67, M 9 utak tervezése nem önkormányzati, hanem kormányzati szinten történik, annak 
ütemezésére nincs olyan mértékű befolyásunk, mint az önkormányzati projektekre. A megyei 
tervezés párhuzamosan zajlik a település szintűvel, de az OTrT változtatásait először a megyei 
dokumentumokon, majd azt követően a városi anyagokon kell átvezetni. A magasabb szintű 
dokumentumokba beleírni nem lesz lehetőségünk, csak javaslatot tehetünk hozzá. 
 
Szavazati arány: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
25/2014. (IX.29.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a Kaposvár 
Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési stratégiájának elfogadásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot és rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.  
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Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2014. szeptember 29. 
 
 
 
 Pintér Attila dr. S zép Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag  


