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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 
2015. szeptember 2-án Kaposvár M egyei 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 8 fő 

bizottsági tag jelen van, a bizottsági ülés határozatképes. Kérte, hogy a Bizottság a meghívóban 
szereplő napirendi ponton kívül vegye fel a Kaposvár Településfejlesztési Koncepcióját és 

Integrált Településfejlesztési Stratégiáját támogató szakági fejlesztési koncepciók elfogadásáról 
szóló előterjesztést napirendjére. M egkérdezte a tagokat, hogy van-e további napirendi pontra 

javaslatuk. M ivel a jelenlévők részéről további javaslat nem hangzott el, kérte a kiegészített 
napirend elfogadását. 

 
Szavazati arány a napirend tárgyalására: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
16/2015. (IX.02.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a meghívóban 

kiküldött napirendet a Kaposvár Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált 
Településfejlesztési Stratégiáját támogató szakági fejlesztési koncepciók elfogadásáról szóló 

előterjesztéssel kiegészítve elfogadta. 
 

NAPIREND: 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált 
Településfejlesztési S tratégiáját támogató szakági fejlesztési koncepciók elfogadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
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(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 

Molnár György igazgató kiegészítésében kérte, hogy a bizottsági tagok a határozati javaslatokat a 

kárpátaljai magyarok M JVSZ-en keresztüli 5 millió forintos támogatásával, és a szeptember 11-i 
Ökonap megszervezésének 1,5 millió forintos támogatásával kiegészítve fogadják el. 

 
Dr. S zép Tamás megkérdezte, hogy a játszóterekre kihelyezett WC-k miért kerültek több, mint 

11 millió Ft-ba. 
 

Molnár György és Halászné Jakab Eszter válaszukban elmondták, hogy az áttelepíthető 
mobilépület vételára nettó 5 millió Ft volt, a közművek odavezetésének, a telepítés munkálatainak 

és a környezet rendezésének költségeit hozzáadva alakult ki ez az összeg. 

 
Pintér Attila hozzátette, hogy az általa is indítványozott WC-k kihelyezése nagyon fontos volt, a 

lakosság nagy örömmel fogadta. 
 

Szavazati arány a határozati javaslatról: 6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Szavazati arány a rendeletről: 5 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 

 
17/2015. (IX.02.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének M arketing és Turisztikai Bizottsága az 
önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a kiegészített határozati javaslatot és rendeletet elfogadásra javasolja.  

 
2. Előterjesztés Kaposvár Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált 
Településfejlesztési S tratégiáját támogató szakági fejlesztési koncepciók elfogadásáról 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza) 

 
Dr. S zép Tamás elmondta, hogy a turisztikai koncepció jobb, mint az előzőleg tárgyalt változat 

volt, de a jövőre vonatkozó részét még mindig hiányosnak tartja. A fejleszthető területek közül 

hiányzik a Kórház déli tömbjének rekonstrukciója, az oda telepítendő funkciók megtalálása, 
melyek között nem biztos, hogy lesz turisztikai jellegű. M ivel Kaposvár épített környezete nem 

olyan gazdag, indokolt a turizmus fejlesztésének rendezvények felé irányítása, de javasolja, hogy a 
jövőben is legyenek épített attrakciók. M egismételte a Szentjakabi Apátsággal kapcsolatos 

javaslatát, miszerint a komplexum középkori hangulatát meg kell őrizni, a romok konzerválásán túl 
látványos építési munkát kell végezni, újraálmodni a helyszínt, a modern, interaktív eszközöket 

beltéren, illetve a látogatóközpontban kell elhelyezni. Felhívta a figyelmet arra, hogy hiába pezsdül 
fel a Rippl-Rónai Fesztivál idején a képzőművészeti élet és a Kamarazenei Fesztivál alatt a zenei 

élet, szükség lenne arra, hogy rendezvényidőszakon kívül is működjön a városban művésztelep, 

zenei tábor, helyi kamarazenei együttes. A zöldterületek fejlesztésére vonatkozó koncepcióban 
szerepel, de a turisztikai koncepcióban is megjelenítené a Kapos-part fejlesztését, de nemcsak a 
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közlekedési központ beruházásához kötődően, hanem a teljes belterületi szakaszon. Emellett 
javasolta a cukorgyári ülepítőtavak környezetének parkosítását, hasznosítását. 

 

Nagy Attila pozitívumként értékelte, hogy az általa javasolt fejlesztések (Kaposvár-Kaposfüred 
kerékpárút, Deseda-Kaposfüred kerékpárút, horgászturizmus fejlesztése) bekerültek a 

koncepciókba. Kiemelte a füredi szőlőhegy zöldfelületeinek rendezését és a partvédelem 
fontosságát is. 

 
Kováts Imre felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt évben elfogadott stratégiák, koncepciók, 

programok témái között átfedések vannak és különböző időtávokra készültek. Hiányolja a 
programok egymásra épülését, gyakori az ismétlődés, célszerűnek tartaná, ha egy program lenne, 

amihez igazodni lehet. Az előterjesztéshez csatolt koncepciók közül hiányolta a 

gazdaságfejlesztésre és zajvédelemre vonatkozó anyagot. A Nostra fejlesztésével kapcsolatban 
megjegyezte, hogy annak funkciója folyamatosan változik. 

 
Vargáné Friss Judit elmondta, hogy a Bizottság már régóta tárgyalja a turisztikai stratégiákat, 

mindig tapasztalja az előrelépést, de a lendületesebb fejlődéshez pénz is szükséges. Pedagógusként 
fel szerette volna hívni a figyelmet arra, hogy a helyi diákok számára fontos, hogy ismerjék 

lakóhelyük értékeit, legyen lehetőségük iskolai keretek között, élményszerűen megtapasztalni a 
történelmi emlékeket, helyszíneket. Ezzel kapcsolatban nem kampányszerű, hanem folyamatos, 

tudatos munkára van szükség. 

 
Dr. S zép Tamás a zöldterületekre vonatkozó koncepcióval kapcsolatban megjegyezte, hogy a 

Jókai-liget a tervezett fejlesztések megvalósulása esetén (szálloda, medence) szinte eltűnik, de a 
Nyár utca és a Kaposrét sor mögött, a folyó túlpartján van olyan parkos rész, amit zöldfelületként 

hasznosítani lehet. A Desedához kapcsolódóan javasolta, hogy a tó egyes pontjain (pl. a kilátónál) 
kapjanak vállalkozások vendéglátás céljára területet. A sportturizmus esetében felhívta a figyelmet 

arra, hogy a labdarúgó fesztivál mellett más sportágakban is lehetne Kaposváron edzőtábor, pl. 
röplabda, lovassportok, íjászat. 

 

Nagy Attila is fontos területnek tartja a sportturizmust, de figyelmeztetett arra, hogy a sikeres 
rendezvény és a város imázsát ronthatják akár az olyan apróságok is, hogy koszosak a Rákóczi 

Stadion lelátójának székei. 
 

Pintér Attila érdeklődött, hogy a labdarúgó fesztivál szervezői valóban szeretnék-e elvinni a 
rendezvényt Kaposvárról. A Fekete István Látogatóközpont fenntarthatósága szempontjából 

felhívta a figyelmet arra, hogy a megközelítése nehézkes, a létesítmény melletti parkolás sem 
megoldott, érdeklődött, hogy ebben várható-e előrelépés. A Szentjakabi Apátságnál is fontos lenne 

a parkolók és a tömegközlekedési kapcsolatok bővítése. Kiemelte, hogy az attrakciók, 

létesítmények fejlesztésénél a turisztikai szempontok nem mindig élveznek elsőbbséget, a 
tudatosság, a turizmusbarát hozzáállás olykor hiányzik a döntéshozók szemléletéből. A város 
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ismertségének növeléséhez az eddigieknél jóval több forrást kell biztosítani. Bár a koncepcióban 
szerepelnek marketing és kommunikációs tevékenységek, de nem elég konkrétak és ez a fejezet 

kevésbé hangsúlyos, mint a többi. Javasolta, hogy a jövőben ne csak a belföldi potenciális 

vendégekre koncentráljunk, hanem nemzetközi szintű megjelenést is tervezzünk. 
 

Dr. Bérczi Antal elmondta, hogy a focifesztivál elviteléről nincs információja, előkészítési 
szakaszban van egy olyan előterjesztés, mely a rendezési jog meghosszabbításáról szól. 

 
Halászné Jakab Eszter hozzátette, hogy a Látogatóközpont parkolójául kijelölt terület az 

útfelújítási programban szerepel, de az nem közvetlenül az épület mellett található. A szakági 
koncepciókkal kapcsolatban elhangzott javaslatok többsége vagy szerepel az anyagban vagy 

előkészítési fázisban van, ezért nem kell azt koncepcióba foglalni. 

 
Pintér Attila összefoglalva az elhangzottakat kérte a Bizottságot, hogy a koncepciókat a 

sportturizmusra vonatkozó további kiegészítéssel együtt fogadja el. 
 

Szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

18/2015. (IX.02.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a Kaposvár 
Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési S tratégiáját támogató 
szakági fejlesztési koncepciók elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja az alábbi kiegészítéssel: 
 
A már jól működő Ifjúsági Labdarúgó Fesztivál mellett szorgalmazni kell más 
sportágakban, pl. röplabda, lovassportok, íjászat rendezett nemzetközi edzőtáborok, 
versenyek szervezését. (kiegészítés a 39. oldal sportlétesítmények fejlesztése bekezdéséhez) 
 
 

Több napirendi pont nem lévén Pintér Attila a bizottsági ülést berekesztette. 

 
Kaposvár, 2015. szeptember 2. 
 
 
 
 Pintér Attila dr. S zép Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag  


