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Közmeghallgatás 
 
 
Szita Károly polgármester: 
 
 
„Kaposvár Megyei Jogú Város Képviselő-testülete a törvényi kötelezettségének tesz eleget,  
amely a közmeghallgatást jelenti. A polgármester a törvényi kötelezettségén túlmenően az  
elmúlt egy hónapban kérte Önöktől a találkozásnak a lehetőségét, majdnem minden este és  
nagyon sok, több száz kaposvárival volt szerencsém találkozni, közülük is látok itt jó 
néhányat, kiktől nagyon sok javaslatot, nagyon sok ötletet, biztatást, észrevételt kaptam, amit 
ezúton is szeretnék hálásan megköszönni valamennyiüknek. Ezek a találkozások, akik részt 
vettek ezen, tudják, hogy arról szóltak, részben számot adtam a múlt esztendőben történt 
dolgokról, most vetíteni nem fogok, másrészt megragadtam a lehetőséget, hogy szóljak 
mindarról, ami várható a teljesség igénye nélkül természetesen 2012-ben, vagyis ebben az  
esztendőben. Harmadrészt, ami számomra mindig a legiz galmasabb volt, amikor Önök 
mondták el mindazt, amit fontosnak tartanak, nahát erről szóltak ezek az esték az elmúlt egy 
hónapban, mondom azoknak, akik nem tudtak részt venni ezeken a beszélgetéseken. S 
gyakorlatilag ez zárul, ez a folyamat zárul azzal a kötelező jellegű estével, amire ma került  
sor, még egyszer sok tisztelettel köszöntöm a Képviselő Hölgyek és Urak, illetve a kollégáim 
nevében is mindnyájukat. Pár gondolatot szeretnék csak, kedvcsinálóként és bevezetésként is 
mondani és azt követően pedig a szokásos rendnek megfelelően én leülnék és átadnánk 
Önöknek a szót, kíváncsian várjuk felvetéseiket, észrevételeiket és azt követően pedig 
engedjék meg, hogy az Önök által feltett kérdésekre mi is megosszuk a végén mindazt, ami 
információnk birtokában van, vagyis, hogy válaszoljunk az Önök által megfogalmazott 
kérdésekre. 2012, jövő  hét csütörtökön tárgyalja a város Képviselő-testülete a 2012. évről 
szóló költségvetést és erről szeretnék pár gondolatot mondani, pár számmal természetesen a 
teljesség igénye nélkül, mert amit ott látnak Molnár igazgató úrnál, azt a vaskos anyagot, az 
mind a költségvetés, és nem is azt kívánom ismertetni. Azzal együtt, hogy a 2012. évi 
költségvetésünket nagymértékben meghatározzák azok a Parlament által az elmúlt év végén 
elfogadott törvények, amely nagymértékben érintik az Önkormányzatoknak a működését, 
működtetését, illetve a feltétel rendszerét is. Elég, ha csak hármat említek meg Önöknek, az  
önkormányzati törvény, az államháztartási törvény, stabilitási törvény, de mondok egy 
negyediket is a köznevelési, a volt oktatási törvény, amely kijelöli azokat az irányokat, ahogy 
az elkövetkező esztendőkre az önkormányzat működését, az önkormányzatok működtetését 
tekinti a törvényalkotó. Most ezeknek a jogszabályoknak a gyakorlati megvalósítása és  
legtöbb része az 2013. január 1-jén fog majd életbe lépni, akkor fog hatályosulni. Azért 
mondtam azt, hogy úgy jellemzi kettőség ezt az esztendőt, hogy ezek a törvények már 
megszülettek, 2013. január 1-jével változik sok minden, olvashatnak, hallhatnak róla az  
önkormányzattól elmennek a tipikus hatósági ügyek, kialakulnak a kormányhivatalok mellett 
a Járási Hivatalok is, ezeknek a járások lesznek majd a felelősei, ez a Polgármesteri Hivatal 
struktúráját is fogja érinteni. Reményeim szerint az ügyintézés helyét nem, vagyis mindenki a 
megszokott helyre mehet majd az ügyeit intézni. Vagy a köznevelési törvény, amiről szintén 
sokat olvashattak, sokat hallhattak, amely az óvodák kivételével, az általános- és a 
középiskoláknak az állami kézbevételét jelenti, itt most a legutolsó hírek azok, hogy ez 
valószínűleg 2013. január 1-jével történik meg, vagyis 2012-ben még az Önkormányzat 
működteti, talán még az Önkormányzat fogja elindítani a 2012/2013-as tanévet, de majd 
meglátjuk. De ezekkel mind számolnunk kellett a költségvetés összeállításakor, vagyis egy 
olyan évet kezdünk el, vagy kezdtünk már el, amelyben a törvényi változások már érintenek 
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bennünket, jórészt majd 2013. január 1-től, ugyanakkor az állami támogatások pedig egyre 
fogynak, vagyis változatlan struktúrát kell kevesebb pénzből működtetnünk, ez gyakorlatilag 
az egésznek a lényege. Aztán az egyéb más törvények, például a stabilitási törvény 
meghatározza az önkormányzatok mozgásterét is, ezt is figyelembe kellett vennünk ebben a 
költségvetésben. És mivel mindnyájan érezzük, mindnyájan saját bőrünkön érezzük, hogy 
sajnos a válságnak még közel sincs vége, épp ezért két nagyon fontos alapelvre, alap elv 
alapján állítottuk össze a 2012-es költségvetést, az egyik a biztonság, a másik pedig a 
minőség. A biztonságot a tekintetben, és ebbe beleértem az Önkormányzat hatáskörébe, amit 
tehet az élet minden szegletén és minden területén ezen belül a szociális biztonságnak a 
megerősítése, de a biztonság önmagába gazdálkodás biztonságát is jelenti. Ebben az  
esztendőben úgy tervezzük a költségvetésünket, hogy új hiteleket nem veszünk fel, a meglevő  
hitelkeretünket használjuk, illetve a működési hitelünk is év végére nulla lesz, ez a 
gazdálkodás fogja nagymértékben meghatározni. A biztonság másik nagyon jelentős elem 
volt a szociális biztonságnak a megerősítése, ezen belül csak szeretném Önöket tájékoztatni 
arról, hogy talán a legfontosabb, vagy leginkább nehézséget okozó kiadásoknak az egyikét a 
lakásfenntartási és a rezsi költségek kiadásának a támogatására 50 millió forinttal többet 
tervezünk ebben az esztendőben, azért, hogy mindazoknak, akiknek az anyagi helyzete 
önhibájukon kívül nehéz, azok segítségért fordulhassanak hozzánk. És arra is számítok, hogy 
több lesz a kérelem e tekintetben, ezért emeltük meg ezt 50 millió forinttal, illetve van a 
másik a rendszeres szociális segély, arról is tudjanak, az pedig 22 millió forinttal nő az előző 
esztendőhöz képest. De bizonyára arra is emlékeznek, hogy a város nagyon sok olyan 
feladatot is szociális támogatás keretén belül felvállalt, amire nem lenne kötelezettsége és a 
törvény nem írja elő kötelező jelleggel. 16 különböző jogcímen vállaltuk fel ezeket a 
feladatokat azért, hogy segítséget tudjunk továbbra is a kaposváriaknak adni, ezeknek ugye az  
a jellemzője, hogy ezeket mi vállaltuk fel, vagyis nincs rá állami támogatás, ezeket mind saját  
erőből kell előteremtenünk, ez 330 millió forintot tesz ki egyébként az utóbbi, ebben az 
esztendőben az önként vállalt feladatoknál. Mint említettem, működtetjük az iskolákat, 
költségvetésbe fedezetet biztosítottunk a bérek kifizetésére is. Ez megint azért van, rendkívül 
izgalmas, mert az állami normatíva már nagyon régóta, az állami támogatás már nagyon 
régóta a bérek kifizetését sem fedezi. Ahhoz, hogy a város közalkalmazottai, akik dolgoznak 
az oktatásban, dolgoznak a szociális igazgatásban, ágazatokban, dolgoznak a kultúrában és  
még sorolhatnám, az egészségügyben, sok területen, ahhoz hogy fizetést kapjanak az állami 
normatívát nekünk szintén a saját bevételünkből, 1,6 milliárd forinttal kell kiegészítenünk, 
ennek is meg kell találnunk a forrását. Ez is természetesen bent szerepel ebben a 
költségvetésbe. A minőség esetében pedig a közszolgáltatás minőségi megújításáról is fog 
szólni a 2012. esztendő, ezen belül csökkenni fog az ügyintézési idő, szintén egy törvény 
határozza meg 30 napról 15 napra csökken. A Polgármesteri Hivatal struktúrája is  átalakul, 
ebben az évben legalább majd még egyszer át fog alakulni, akkor, hogy ha majd felállnak a 
járások, mert akkor megint egy új polgármesteri struktúrát kell a Főjegyző Úrnak kitalálnia és  
működtetnie. Ezen túlmenően pedig a közszolgáltatás, ami a közüzemi szolgáltatást jelenti ott 
is a minőségre törekszünk, és azzal, hogy úgy kell dolgoznia a közszolgáltató cégeinknek is  
2012-ben függetlenül attól, hogy nagyon nehéz nekik, mert őket is, mint valamennyi 
gazdálkodó szervezetet érint a válság. Hogy azon díjak tekintetében, amelyekben mi állapítjuk 
meg az árakat, ilyen a vízdíj, a csatornadíj, a szemétszállításnak a díja, a lakbér, a távhődíj, a 
parkolási díj, a tömegközlekedési díj,  a temetkezési szolgáltatásoknak a díja, a kéményseprési 
díj, a szippantás díja, talán nem hagytam ki semmit. Ezeket mi állapítjuk meg, itt azzal a 
tudattal kell dolgozni,a közszolgáltató cégeinknek is, hogy továbbra is az ország egyik 
legolcsóbb városa kell, hogy maradjon Kaposvár. És nekik kell kitermelni ehhez a szükséges  
forrásokat. Ezt is rendkívül fontosnak tartom. Ezek a minőséget jelentő dolgok. Ebben az  
esztendőben is lesznek beruházások, lesznek új fejlesztéseink. Ezek a beruházások, illetve az 
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új fejlesztések jelentős része az Európai Uniós támogatásokhoz kötött, részben elnyertük már 
őket, részben pedig bent vannak már azok a pályázataink, aminek a pozitív elbírálásában 
bízunk. Ipari parkba betelepül, reményeink szerint egy vállalkozó, ipari hőcserélőket fog 
gyártani, a hírek szerint ősszel már 80 fővel indulni akar, majd 300 főre kívánja felfuttatni a 
termelését. Elindul a NABI újból, itt a bizonytalanság az emberben mindig benne van, hogy 
meddig vajon, most kapott egy megrendelést újból az Amerikai Egyesült Államoktól, 150 
busz legyártására, ha legyártotta ezt a buszt, az körülbelül 14-15 hónap, akkor az ember 
felteszi a kérdést, na és ha nem jön az újabb megrendelés, akkor mi lesz, akkor majd megint  
be fog zárni.  A NABI-nak az igazi jövő jét az adná meg, hogy ha magyar piacra, európai 
piacra is termelne, és nemcsak kompozit buszokat gyártana kifelé. Most azon dolgozunk, 
hogy innét is kaphassunk piacot, mert az fogja megadni a stabilitását. Ugye tavaly átadtuk az 
új Vásárcsarnoki részt, két ütembe építettük, azért, hogy ne kelljen bezárni.  Idén a kisajátítási 
eljárásokkal együtt 65 millió forintot tervezünk a régi vásárcsarnoki résznek az átalakítására, 
kialakítására, komfort fokozatának a növelésére. Több buszmegállónk infrastruktúrája 
átalakul 2012-ben ez a Holding beruházásával megy, ma jött meg az értesítés a bicikliseknek 
mondom, hogy elnyertük a kerékpárút fejlesztési hálózatot. Ezt is szerepeltetjük, ennek az 
önerejét és magát a beruházást a költségvetésünkben. Én nagyon jelentős csapadékvíz 
elvezetési programot, Gyula jól emlékszem rá 200 millió forint, talán amit szintén pályáztunk, 
itt is jó esélyünk van arra, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Energiagazdálkodás tekintetében 
áttörést kell, hogy hozzon 2012., részben azért mert most már ebben az évben vásárolunk 
biogázt, a cukorgyár biogáz termelőtől itt éves szinten 65 millió forintos energiaköltség 
megtakarításra számítunk. És nem tudom, hogy vannak-e itt Önök között távfűtött lakásban 
élők, mindegy hogy vannak-e, bővítjük a szándékunkat a távfűtésnek a rendszerét erre több 
mint 1 milliárd forintot költünk. Ennek az a legfontosabb oka, hogy ma 6800 távfűtött lakás 
van, a távfűtés összes költsége erre a 6800 távfűtött lakásban élőre terhelődik és több 
fogyasztót kell nekünk behoznunk, annak érdekében, hogy ezek a terhek egy családra jutóan 
mérsékeltebbek legyenek. Ezért több intézményt szándékozunk még bekapcsolni a távhő  
rendszerébe, illetve megkaptuk a Kórház fenntartójától, aki most már az állam, a Megyei 
Kórház fenntartójától a beleegyezést arra, hogy a Kórház is távfűtött, illetve távhűtött lesz. 
Maga a Kórház annyi energiát használ egyébként fel, ha be tudjuk vinni a távfűtésbe, mint a 
6800 távfűtött lakás összesen, és ezt fajlagos értékben mérsékelnie kell, ezért bővítjük a 
rendszert a távfő lakásban élőknek a terheit. A hulladékgazdálkodás tekintetében lesznek nagy 
beruházásaink és a városképet meghatározóan is egy lakótelepi rész beruházását és a 
Szentjakabi Városrész egy részének a beruházására a Kormány az első körben támogatta a 
pályázatunkat. A lakótelepi rész az a volt Domus Áruháztól a Sávházig tartó területnek a 
komplettirozása, átalakítása, itt a kiviteli terveket készítjük. Reményeink szerint a második 
fordulóra is nyerni tudunk, ezeket azonban csak akkor fogjuk tudni bevállalni, hogy ha a 
város önrészét, vagy önrészének egy részét ki tudjuk váltani különböző pályázati forrásokból. 
S mindezek mellett a városnak vannak törvényi, ezek egy része főleg a törvény által előírt 
kötelező feladatok voltak, de városnak vannak önként vállalt feladatai is, amire nincs törvényi 
kötelezettség sok egyesület, sok rendezvény támogatása, az önként vállalt feladatok is bent 
szerepelnek a költségvetésünkbe, ilyen nehéz körülmények között is. Több mint 1,2 milliárd 
forintot terveztünk az önként vállalt feladatainkra, ebből sporttámogatások, kultúra 
támogatása, civil egyesületek támogatása. Nagyon széles ez a kör, fel se tudnám sorolni, több 
oldal, amilyen jogcímen adjuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tényleg a teljesség igénye nélkül, 
mert majd inkább 2012-ről a kapcsán szólnék, amit majd Önök megfogalmaznak a teljesség 
igénye nélkül fogalmaztam meg, próbáltam összefoglalni a fő jellemzőjét az idei költségvetési 
évünkbe. Nem lesz egy fáklyás menet 2012, de ismerve a kaposváriakat, ismerve a 
kaposváriak összefogását, összetartását a siker, a további siker is mindnyájunk együttes 
kezében van, ez a kéz mindig együtt volt, én a magam részéről optimista vagyok, hogy 2012 
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is az előző évekhez hasonlóan, megfelelő formában és örömmel fogjuk tudni majd befejezni. 
Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim ne kérjenek több bevezetést tőlem, most így is 18 percet 
vett igénybe mindazt, amit elmondtam, hanem most átadnák Önöknek a szót, az eddigi 
rendnek és a szokásainknak megfelelően arra kérem tisztelettel Önöket, hogy legyenek 
kedvesek odafáradni a mikrofonhoz, jegyzőkönyvet készítünk ezekről a hivatalos 
közmeghallgatásokról, név, lakcím és azt követően pedig a felvetés. És amikor elfogytak az 
Önök által fontosnak tartott kérdések és vélemények utána visszavenném magamhoz még a 
szót, hogy kollégáimmal együtt válaszoljak, vagy válaszoljunk azokra a felvetésekre, amiket  
fontosnak tartanak.” 
 
Sütő Jánosné, Répáspusztai út: 
 
„Jó estét kívánok mindenkinek! És én azért szeretnék felszólalni, mert először is a 
Városgondnokságnak szeretném megköszönni a gyors intézkedést, mert körülbelül egy héten 
belül rendeződött egy villanyoszlop, vagy kettő villanyoszlop rendbetétele, hogy úgy 
mondjam dő lt a vasút fele és bejelentettem és pár napon belül rendbe tették, tehát 
meglepődtünk ezen a gyors intézkedésen. Akkor köszönjük szépen először is. A másik 
felvetésem azt már Szita Úr fejből tudja, ha rám néz gondolom a Répáspusztán az út, ezt 
minden egyes alkalommal elmondjuk 15 éve körülbelül. Mindig kapunk egy választ, hogy 
sajnos csak javítás, most is azt kaptuk Toponáron, azt a választ, hogy idén is csak javítás 
lehetséges. Tudjuk, hogy válság van, tudjuk, hogy kevés a pénz, de azt is tudjuk, hogy mi 
sokszor sárban megyünk végig az úton, helyi járat is csak három jár, de azt is kértük, hogy 
bővítsék, az sem lehet. Távolsági buszok egy részének sem lehet bejárni, mert felmérték és az  
sem lehetséges, tehát elvetette a Kapos Volán ezt a lehetőséget tőlünk. Én szeretnék egy 
kérést, a vasútállomásnál van az a nagy kanyar, ahogy menni be a pusztába és ott van egy 
villanyoszlop, amin van egy égő, de hát szegénykém annyira gyenge fénnyel ég, hogy ha azt 
lehetne egy erősebb égőre kicserélni, akkor talán távolabbra belátnánk az utat, hogy hol 
vannak a víztócsák esetleg, amikor esik az eső vagy jég vagy hó. Tehát nagyon sötét van ott 
abba a kanyarba és az veszélyes is szerintem. Ezt szerettem volna. Mindent elmondtam én 
úgy gondolom, ami olyan fontosabb, nekünk a legfontosabb az út lenne, ha az minél előbb 
olyan állapotba kerülne, hogy járható is legyen. Köszönöm szépen.” 
 
Kovácsné Csáló Julianna, Gém u. 24. 
 
„Jó estét kívánok! Első probléma, ami már tavaly is volt, ugyan ilyenkor a Gém utcában az  
aszfaltút. Most én ezt nem akarom még egyszer elmondani, mert időt szeretnék adni a 
többieknek is, de leírtam és ezt oda szeretném adni. Aztán a másik olyan probléma, hogy 
fölvetődött a Posta utcában, hogy rossz a kerítés. Megnéztem, fölvettem a kapcsolatot a Posta 
utca felöli drótkerítés, az oszlopok kifele dőlnek, rossz nagyon a drót fölvettem a kapcsolatot 
a 8. Posta vezetőjével és a Pécsi Igaz gatóság Műszaki Osztályáról azt a tájékoztatást kaptuk, 
hogy ha elmegy a hó kijönnek és felmérik és akkor fogunk tudni kapni választ. Akkor még 
amit, hát a járda a Kemping utcába, ami körülbelül 1,5 éve készült nagyon repedezik. És hát 
az nem tudom úgy tudom talán két év garancia van rá, hogy ezt meg kellene javíttatni, vagy 
megnézetni, mert a múltkor voltak kint, de valami granulátummal leszórták, de az olyan volt,  
hogy a szél az elvitte, meg az emberek ahogy mászkáltak. Ennyit szerettem volna mondani, 
köszönöm szépen.” 
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Sinkovics Ferenc, Kaposvári Polgárőrség elnökhelyettese 
 
„Jó estét kívánok! Ebbe a minőségbe kértem szót, a polgárőrség képviseletében és nevében. 
Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselők. Mielőtt előadnám konkrét kérésemet engedjék 
meg, hogy röviden szóljak a polgárőrség helyzetéről és tevékenységéről. A Kaposvári 
Polgárőrség az idén lesz 15 éve, hogy megalakult. Az eltelt időszakban folyamatos fejlődésen 
ment keresztül, egyesületünk tagjai a városunkban élők biztonságáért tevékenykedtek szoros 
együttműködésben a város rendőrségével. Errő l a tevékenységről a rendőrkapitányi 
beszámoló, a 23-ai Közgyűlésen részletesen is szólni fog. Hol vagyunk jelen? Csak 
felsorolásszerűen. Hol kulturális rendezvényeken, bevásárlóközpontoknál, különösen az 
ünnepek idején, autóbusz és vasúti pályaudvaron, heti vásárokon, iskolák környékén, 
gyalogátkelőhelyeken, éjszakai szórakozóhelyek és környékén valamint a lakótelepeken. A 
Deseda környékén együttműködve a Kaposvári Horgászegyesülettel, rendkívüli helyzetben 
szolgálatot adtunk a Kapos folyó áradásakor, nyugdíjkifizetéskor kísértük a postásokat, részt 
vettünk minden országos és helyileg meghirdetett akcióban, például idősek védelme, ifjúság 
védelem, természet- és környezetvédelem, közlekedés biztonsági és közbiztonsági akciók, 
hogy csak a nagyobbakat említsem. Külön kiemelném, hogy szolgálatot láttunk el 
Devecserben a Kolontári vörös iszap katasztrófa következményeinek elszámolása során. A 
károsultak megsegítésére gyűjtést szerveztünk, gyűjtöttünk az árvízkárosultak javára is.  
Együttműködési megállapodásunk van az Önkormányzattal, Rendőrséggel, Vöröskereszttel, 
Katasztrófavédelemmel, Somogy Temetkezési Kft-vel. A legfőbb stratégiai partnerünk a helyi 
rendőrség, aki a szakmai felkészítést és a segítséget adja. Néhány gondolatot az 
egyesületünkről. Bevezetőbe említettem, hogy folyamatos fejlődésen mentünk keresztül, 
bizonyára Önök is tudják, hogy működésünk alapja a módosított 1989. évi 2. törvény, az 
egyesületi jogról, valamint a 2011. évi 185. törvény, mely hatályon kívül helyezte a 2006. évi 
52. törvényt. Egyesületünk közhasznú jogállású bejegyzéssel is rendelkezik. Polgárőreink 
öltözete, szolgálati fellépése, szakmai felkészültsége megfelel a hatályos törvényi 
előírásoknak. A szolgálat ellátásához szükséges technikai fejlesztéseket önerőből hajtottuk 
végre, melynek során egységes ruházattal láttuk el a polgárőröket, mint láthatják Önök is.  
Vásároltunk zseblámpákat, fényképezőgépet, távcsöveket, éjjel látó GPS-t. Pályáztunk és 
megvásároltunk egy darab rendszámfelismerő  rendszert. Igényeltünk kettő darab terepjárót és  
kettő darab személygépkocsit a szolgálati ellátáshoz. Itt jegyzem meg, hogy egy terepjárót 
sajnos vissza kellett adni a Megyei Szövetség részére, mert anyagi okok miatt nem tudtuk 
üzemeltetni. Tavaly a takarékosság jegyében kisebb irodába költöztünk, melyet felújítottunk. 
Évente polgárőrnapot szervezünk, melyen sport és kulturális témák mellett véradást is 
szervezünk. Polgárőreink közül többen részesültek megyei és országos elismerésben. 
Egyesületünk 2011. évben az év „Polgárőr Egyesülete” kitüntető címet nyerte el országosan. 
Költségvetésünk takarékos és nagyon szigorú. A tagok és tisztségviselők ellenszolgáltatás 
nélkül végzik tevékenységüket. Költségvetésünk éves szinten tagdíjakból, pályázatokból és a 
Kaposvár Megyei Jogú Város támogatásából állt, mely utóbbit ezúton szeretnék Önöknek 
megköszönni. Polgármester Úr, tisztelt Képviselők. Egyesületünk nevében a következő a 
kérésünk. Számításaink szerint éves szinten a szolgálat ellátásához, benne a frekventált 
területek folyamatos ellenőrzéséhez, természetesen rendőrséggel egyeztetve, nevezetesen a 
Cseri és Donneri városrészeket is kiemelve, minimálisan, összesen 3,5 millió forintra lenne 
szükségünk. Ezen kérésünket tisztelt Képviselők és a Polgármester Úr felé írásban is  
eljuttattuk korábban. Szeretném felhívni a tisztelt jelenlévők figyelmét, hogy a jelenleg 
rendelkezésre álló pénzeszközeinkből körülbelül április, talán május végéig tudunk 
szolgálatot ellátni. Köszönöm figyelmüket és kérem támogatásukat.” 
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Tar Tibor, Csalogány u 
 
„Jó estét kívánok mindenkinek! Azt hiszem, ismerjük egymást, már egypárszor találkoztunk. 
Mindjárt úgy kezdeném, hogy mi történt az óta, mióta a Kapos kiöntött. Azon kívül, hogy 
kaptunk egy olyan ígéretet abba az időbe, hogy ezt orvosolni fogja a Belügyminisztérium, 
akkor amikor kiöntött a Kapos. Itt van ekkora hó és nem fog kiönteni, ezt megnézzük. Milyen 
zsilipet terveznek a Kapos fölé, hogy mielőtt elöntené a várost? Előbb a városon folyjék le a 
víz, na ez a második. A Béla király utcai Kapos híd alatt, van egy kis problémám, tele van 
kővel a meder, akkor van egy fél állásban lévő  cukorgyári zsilip, ami ugye lelassítja a folyást 
és teljesen föltölti a medret, mert lerakja a hordalékot. Na hát, talán a Kaposról ennyit. És a 
Kapos hídon az elfolyás nincs biztosítva, a híd mellett végig a Hársfa utcáig szinte a 
Cukorgyár bejáratánál van egy akna tele szeméttel. És onnantól kezdve semmi elfolyás. Pedig 
ez nem túl nagy anyagi lenne egy árkot ásni a Kapos felé. A városban a kandeláberek 
nyitottak, Polgármester Úr nyitottak igen, áram alatt vannak. Ott az állomás mellett, ahol a 
legtöbb busz megáll a Posta bejáratánál, oda van egy karton akasztva madzaggal, ezt már 
ezelőtt egy éve, két éve mindig elmondom, de ebből van egy ilyen bólogatás, jó nem a mienk, 
a Dédász, az áramszolgáltató, az E.ON, van itt mindenki, csak éppen nem készül el. Meg ezek 
a villamos szekrények, például a Hársfa utca sarkán egy nagy alumínium szekrény, már a 
fémgyűjtők megvizsgálták nem sok lesz belőle hamarosan. Ja városszerte az aknatetők olyan 
alacsonyak és amikor föltörik valami csőjavításra az utat, akkor egy éven belül az is 10 
centivel lejjebb van, úgyhogy nem is kell ide olyan, hogy 50-nel,  mert 40-nel sem lehet  
menni, mert széthullik az autó. A Béla király utca és a Csík Ferenc sétány, 300 méter földút, 
lehetetlen állapotba. A sorompó előtt van, mert ugye én mindig azt mondom, vidéki vagyok 
mert túl lakok a Kaposon, ott semmi az úristen mellett se történik, de még az úristen, a Jézus 
szobrába is térdig érő gaz van. Ugye ezt önhatalmúlag senki nem szedheti szét, ebbe bele nem 
nyúlhat senki. Na, még van egy pár darab. Az ivóvíznek szaga van. Tudom, hogy olyan víz, 
de azt ki kéne szellőztetni, vagy valami. A Zaranyi patakból, amikor a Cukorgyár működik 
szennyvíz folyik a Kaposba. Egyszer már kipusztultak a halak és akkor valaki föltalálta a 
langyos vizet, hogy az azért pusztult ki, mert megmelegedett a Kapos vize. Hát ugyanis 
nyáron is megmelegszik a Kapos vize és akkor még se pusztulnak ki. Mikor lesz járda a 
Csalogány utcába? Jobb lenne talán, hogy ha mit tudom én Kislakhoz tartoznánk, vagy 
Szentpálhoz, mert ott már minden faluba járda van, hát az már tiszta szégyen, hogy már 
holdjárműveket gyártanak és még azért kell nyafognunk, hogy legyen egy járda abba a 
szerencsétlen Csalogányba. Mert tényleg, hogy olyan szerencsétlen. Vagy a tévé tud 
intézkedni, mind, ahogy a hídba folyt a víz öt éven keresztül, most biztos, hogy szétfagyott 
volna ebbe a hidegbe. És ugye a tévé kijött, megmutattam nekik, fölvették igen ez tényleg. És  
akkor föltalálták, hogy ez rétegvíz, meg talajvíz a hídból, hát nem tudom, hogy valakinek 
talán a víztornyába volt a föltört víz. Hát a Keleti temetőnél, a ravatalozó előtt az az árok 
sehová sem vezet, de ha az nem lenne ott, ott 30 autó meg tudna állni, annak a helyén. Mert, 
amikor van egy nagyobb temetés, vagy egy olyan, a halottak ünnepe, akkor nagyon kevés a 
hely, mert sehová nem vezet. És nagyon kicsi ott a parkoló. Köszönöm szépen.” 
 
Illés Jánosné, Juhász Gy. u 1. 
 
„Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület! Az eb tartóval kapcsolatba szeretnék pár 
szót szólni. Félreértés ne essen, nekem nem a kutyákkal van bajom, hanem az eb tartókkal van 
bajom, akik nem tartják be az önkormányzati rendeletet. Ugyanis az önkormányzati rendelet 
előírja az eb tartásnak a rendelkezését. Most miért én fizettessem meg azoknak az  
embereknek a hanyagságát, akik ezt nem tartják be, hanem ezeket az embereket kéne 
megbüntetni. Az eb tartásba ugye füzetjük az oltás, füzetjük az eleséget, és abba is bent van az  
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adó. Most nekem nem az adóval van kifogásom, hanem hogy kívánja ezt az Önkormányzat, 
ezeket az embereket kérdőre vonni, akik nem tartják be a rendeletet. Ezekkel kéne 
megfizettetni, mert most már este az utcára nem is lehet kimenni, annyi a kóbor kutya. Este 
már nem lehet közlekedni sötétbe. Tehát ezeket az embereket kéne valahogyan megfogni, 
hogy igenis tartsák be az önkormányzati rendeletet és igenis, ha kell,  akkor büntessék meg. 
Most én kifizetem, mert én szeretem az állatokat, nem az állattal van itt a baj, azok az 
emberek az állattartást nem teszik úgy magukévá, ahogy kellene egy kutyával kapcsolatba. 
Sokan be se oltatják a kutyájukat, van kettő-három kutya, egyet elvezet beoltat, a többi meg 
nincsen. Ugye fent áll a veszélye, hogy valakit megharapnak az utcán, persze, hogy abból 
probléma van. Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatba elmondani. A másik meg 2012. évre 
összeállítottuk Mihalecz András Úrral a Toponár városrészben megvalósítandó feladatokat, 
arra kérem a Képviselő-testületet, hogy ezt támogassa, hogy teljesüljön a kérésünk. Eddig 
mindig teljesült is nincs is problémánk belőle,  mert mindig fejlődünk, nem kívánunk nagyobb 
dolgokat, mert sokat teszünk mi is hozzá, hogy minden szép legyen és minden rendbe legyen, 
mindenhez nem kell pénz. És nem kell azt várni, hogy valaki én nekem vagy enni akarok 
akkor a kanállal a számba teszi az ételt, ez magunktól sok minden függ. Meg szeretném 
köszönni a Városgondnokságnak azt a munkát, hogy segítették a munkámat Toponár 
fejlődését, Répáspuszta, Fészerlakot. Bármibe fordultunk hozzájuk, mindenbe segítettek. Úgy 
a játszótérjavítás, villany, nem sorolom, mert nem akarom venni az időt, mert mindenkinek 
kell az idő, ezért rövid leszek. Szeretném meg köszönni a szociális osztálynak azt az 
embertelen munkát, amit ők végeztek. Nagyon sokat tettek a rászorulókért és itt valójában a 
Polgármester Úr betartotta a szavát, hogy nem hagyja azokat a szegény embereket, elesett 
embereket nem hagyja magára és ez valóban így is van. Mihalecz András elnök úr kérésére az  
utcafelelősök összeállították a rászorulók, akik elesettek, rászorulók. Mi ezt leadtuk a 
szociális osztályra és mindjárt, az nap kijöttek és intézkedtek, tehát én azt mondom, hogy 
minden tiszteletem és fejet hajtok előttük. Ezekbe az emberekbe, hogy ebbe a hidegbe, hogy 
ők mit trappoltak és mit dolgoztak, úgy érzem ezt meg kell említenem. Mert sokan azt 
mondják, persze mert meg kapják a fizetésüket, nagyon sokat dolgoztak és ezt meg is kell 
köszönni nekik, azok az emberekért, akikért ezt tették. Mi is az utca felelősök kimentünk 
havat dobálni, ennivalót vittünk, volt akinek nem volt krumplija, vittünk krumplit, vittünk 
ennivalót, az utca felelősök eldobálták a havat, tehát ezt mind úgy tettük lojalitásból, és nem 
verjük a mellünket, hanem azon vagyunk, hogy segíthetünk embereken. És tudják, hogy mi a 
legcsodálatosabb, nem a pénz, az, hogy köszönöm. Ez a szép, mikor azt mondják, hogy 
köszönöm Magdikám, vagy köszönöm Julikám, az utcafelelősöknek, és minden nap rájuk 
figyeltünk, hogy füstöl-e a kémény, rendbe van-e az udvaruk, minden nap mentek az 
utcafelelősök, ezekhez az emberekhez. Ez a Mihalecz Úr támogatásával csináltuk, úgyhogy 
ebbe a teamba ő is benne van. És köszönöm szépen. A másik olyan problémám van, hogy már 
évek óta az Orci úton van egy ilyen vízelvezető elzáró csap, akna. Ez az akna állandóan tele 
van és folyik a víz. Öt éve már Hartner Úrék is írtak levelet és máig se készült el. Az Orci út 
5. számú háznál állandóan áll a víz, pláne nyáron ugye büdös, nem is tudják kitakarítani az  
árkot. És már ők is sokat beszóltak, és ezt kérem a Polgármester Urat, hogy legyen kedves  
ebbe hathatósan intézkedni, hogy ez a probléma szűnjön meg. Ami meg Toponáron vannak 
dolgaink, azt majd mi megoldjuk az elnök úrral, úgyhogy nem okozunk sok problémát. 
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak és további jó munkát kívánok.” 
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Jordanics András, Bartók B. u 29. 
 
„Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselők! Bár már tegnap voltam bent az irodában, az 
adataim jó része már meg is vannak. Hol is kezdjem. Kezdem egy adattal, immáron 750 
napja, hogy regisztrált munkanélküli vagyok. Ez az az idő, ami eltelt azóta, hogy Pécsről 
hazajöttem, mint pályakezdő. Azóta, 750 napja, hogy együttműködök a Munkanélküli 
Központtal, melynek eredményeként a közfoglalkoztatás keretei között 123 napot dolgoztam. 
Dolgoztam 8 órába és dolgoztam 4 órába. És dolgoztam huszonévesekkel, szakmunkásokkal 
és dolgoztam 45-50 éves több diplomás, szakmával rendelkező családanyákkal, illetve 
ugyanennyi idős férfiakkal, családapákkal. Ugyanezekért a pénzekért. Amikor elkezdtem 
dolgozni 2010 augusztusában, akkor 70.000 ft-ért 8 órában tudtunk dolgozni, kint jártuk a 
várost. Most, amikor 2011 tavaszán nem hagytam annyiban a dolgot és folyamatosan 
bejártam a Munkaügyi Központba és kiközvetítettek a Szocionethez, ott 4 órába már, de 
tisztességgel elláttuk társaimmal azt a feladatot, hogy igenis segítettünk mi is a magunk 
módján azoknak, akik oda bejöttek, s ezt akkor már 47.000 ft-ért tettük. Úgyhogy amikor 
felvettem a pénzt én nekem még csak voltaképpen magamra kell ezt költeni, de mellettem egy 
háromgyerekes anyuka ugyanúgy felvette ezt a pénzt és már akkor nem tudta, hogy hogyan 
fogja ezt beosztani. Most, tavaly még szerencsém volt, mert még egy hónapot dolgozhattam 
itt, szintén azért, mert bejártam a Munkaügyi Központba és fölmentem az osztályvezetőkig, 
de azóta megint semmi. Ígéretek, minden hét csütörtökén bezarándokolok a Munkaügyi 
Központba és csak ígéreteket kapok. Most január elején szintén bementem, mert gondoltam új 
év van, talán új lehetőségek, de ugyan ez fogadott. Ígéretek, egy országos projekt, melybe 
vagy 30 ember lett volna érdekelt, de sajnos a vízügynek nem volt önereje ahhoz, hogy a 
projekt elinduljon. Nem is a város hibája őszintén, de ha belegondolok, hogy azokra, akik 
szeretnének dolgozni, itt sokszor elhangzik az a tévébe, sajtóba, hogy sok az ingyenélő, hogy 
nem akarnak dolgozni, hogy úgy kell rugdalni az embereket, hogy dolgozzanak, hogy egy 
kicsit több figyelmet szentelni azokra, akik igen is akarnak és szeretnének dolgozni. És nekem 
is már föl vannak írva az adataim, minden várva arra, hogy dolgozzak. És erre beleolvasva a 
költségvetésbe azt látom, amit már egyébként szintén ebben az évben a Munkaügyi Központ 
vezetőjétől hallottam, hogy 72 fővel csökkentik a közmunkások létszámát. Ez a 72 fő 
Önöknek itt csak egy szám, amiről szavaznak így vagy úgy, szavaznak olyan egyhangúan, 
mint a Népjóléti Bizottságba, 6-1 arányba. Igen, mert ott voltam tegnap, gondolom 
emlékeznek is rám ott ültem az asztal végében, mint politológus, kíváncsi is voltam, de sajnos  
nem azt láttam, amit reméltem, hanem azt, amire sokan figyelmeztettek. Mint, ahogy 
figyelmeztetett itt képviselő társam is, hogy ha ezt a kérdést feszegetem, nyilván Ön azt fogja 
mondani, vagy Önök azt, hogy csökkent az állami támogatás. De én erre azt mondom, hogy 
nem kell a Kormány szoknyája mögé bújni, mert én itt élek,  a sorstársaimmal mi itt élünk 
nem mentünk el és nem is akarunk, és Önök ennek a városnak a képviselői és Ön ennek a 
városnak a polgármestere, tehát igenis, hogy tenni kell valamit értünk. És azt a 72 
munkahelyet, vagy azt a 72 helyet, amit meg akarnak szüntetni, azt ne szüntessék meg, mert a 
munka ad becsületet és nem a segély. A munka, és nem csak a fizikai munka, mert ezt is 
sajnos hallottam, hogy közmunkásokat csak erre szeretnék kiközvetíteni, minden munka 
higgyék el nekem. Ez alatt a 123 nap alatt megtanultam. Úgyhogy azt szeretném Önöktől 
kérni, hogy mikor 23-án szavaznak s akkor is itt leszek, mert van időm, sajnos van, hogy 
gondolják meg, hogy hogyan szavaznak. Az én nagyapám, büszke vagyok rá 25 évig volt  
ebbe a városba iskolaigazgató, van múltja a családomnak, ahogy sokmásnak is. Tegyék 
lehetővé, hogy jövője is legyen. Köszönöm, hogy meghallgattak.” 
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Jánosek László, Gilice u 35. (Donner-Cser Egyesület elnöke) 
 
„Azt szeretném megkérdezni Polgármester Úrtól, hogy most ez kimaradt véletlenül a 
fölsorolásból, hogy a Cseri parkról nem esett szó meg a Nostráról. Azért az szép terv volt az a 
kalandpark, mi azért alakultunk meg, hogy amit lehet ott társadalmi munkába elvégzünk, nem 
a pénzre hajtunk. Szóval gondolom érti a kérdést nem akarom tovább fönntartani. Köszönöm 
szépen.” 
 
Ilia Józsefné, Orci út 19. 
 
„Jó estét kívánok! Köszöntöm a Polgármester Urat és a Testületi Tagokat! Körülbelül 9 éve 
lakok Orci út 19. alatt, a közvilágításból van egy oszlop a házunk előtt és olyan 2-3 éve 
egyáltalán nem ég a villany, ha ég is egy fél éjszaka kigyullad, meg gondolja magát, hálás  
vagyok az E.ON-nak, hogy gyakran cserél égőt, de nem működik. Valószínű annak az  
oszlopnak más, vagy a világításnak más baja is van. És akkor tavaly, itt most újból nagy 
tisztelettel kérem, kértem a templomnak a megvilágítását, amire ígéretet kaptam, de sajnos 
nem valósult meg, és újból kérném szépen, hogy ha lehetne, mert hát tényleg már minden 
helyen, legkisebb faluban is ezek a gondok megvannak, Toponáron nincs meg még mindig. A 
harmadik, köszönöm a Képviselő Úrnak a dohányzás tilalmat, de van egy gondom, az a 
városra vonatkozó észrevétel. Azok a kis szűk csíktartók nagyon ritkán vannak ürítve, ezt 
vettem észre. Ha ezen lehetne segíteni, akkor köszönettel venném a dolgot. Köszönöm 
szépen, hogy meghallgattak, további jó munkát kívánok.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Ha megengedik, akkor válaszolnék, abban a sorrendben, ahogy megtetszettek velünk osztani, 
mindazt, amit fontosnak tartottak. Toponárról, Répáspusztáról hál isten minden esztendőben 
itt vannak, aminek én nagyon örülök, azért örülök az Önök részvételének, minden esetben, 
mert példaként lehet állítani azt a közösséget, amit Önök kialakítottak egymással és példaként  
is lehet állítani azt a nagyon sok-sok munkát, amit a közösség érdekében tettek a saját 
településrészükön, ezt hálásan köszönöm, mert ez minden pénznél többet ér. S hál isten sok 
ilyen közösség van Kaposváron, hiszen ez adja meg azt az erőt, amivel rendelkezünk, nem a 
képviselők, hanem a közösség, különösen nem a polgármester, hanem a közösség, az amelyik 
élteti ezt a várost, köszönöm még egyszer mindnyájuknak és  kérném is, hogy adják át a 
közösség többi tagjának is hálás köszönetünket. Ahogy mondtam, a Toponári lakossági 
beszélgetésünkön is, azzal együtt, hogy útra, hídra, járdára, felújításra, építésre, karbantartásra 
ebben az évben 83 millión forintot költünk, ez közel sem elég. Ennyi keretünk van ebben az  
esztendőben, ezért mondtam őszintén a Toponári meghallgatáson is, hogy nem fogunk tudni 
teljes aszfaltszélességű felújításokat készíteni ebben az esztendőben, hanem mind az utaknál, 
mind a járdáknál a hibákat fogjuk tudni kijavítani. Most sem tudok mást mondani, mint 10 
nappal ezt megelőzően, amikor beszéltünk róla. Az égőt, amit viszont tetszett említeni az  
nekem új információ volt, amit most felírtam, hogy szerintem hatékonyak, legalábbis nagyon 
remélem, hogy ott hatékonyak tudunk lenni, ami kérésként megfogalmazódott. Pontos 
házszámokat kaptam a levélbe, mert végigfutottam, amit tetszett adni a Gém utcáról, ott is a 
javításokat tudom felvállalni és ígérni. Azt pedig hálásan köszönöm, hogy eljártak a Postánál 
s nagyon remélem, hogy megoldódik a kerítés probléma is és a Posta valóban a tél végén, 
még a tavasz elején felméri a hibákat és utána nem azt fogja majd mondani, hogy pénzügyi 
előforrásai miatt nem fogja tudni megcsinálni, mindazt, amit csinál, de köszönöm azt a 
munkát, amit e tekintetben felvállaltak. És a Kemping utcai járdánál, tán emlékeznek rá az 
egyik oldalon terveztük csak az építést, ezt az Önök kérésére megépítettük a másik oldalon is,  
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mindkét oldalán a Kemping utcának a járdát, ezek garanciális munkák kellenek, 1,5 évvel 
ezelőtt építettük meg. Feljegyzésem is már ott van a Műszaki Igazgatóságnál, itt is, ha ki jön a 
jó idő garanciába nekünk ezeket ki kell javíttatnunk a kivitelezővel. Feri nemcsak neked, 
hanem valamennyi polgárőrnek köszönöm azt, amit az elmúlt esztendőkben tett a 
kaposváriakért, hisz mindenhol meg lehet benneteket találni. És én nagyon jól tudom, hogy az 
a munka, amit végeztek az önkéntességen alapul, szívvel, szeretettel és segítőkészséggel 
teszitek. Ezt tapasztaltam Tüskeváron is, akkor amikor az ott lévő lakossági  beszélgetésen a 
Tüskevári Polgárőrök felvetették azt, dolgozik hál isten, azt követően éjjel beül az autójába, 
vagy beülnek az autójukba, mennek és körbe járják azt a terepet, amit Ők fontosnak tartanak. 
Annak érdekében, hogy ha valami rendellenességet találnak, akkor önkéntesen, de lépjenek az  
ott élők érdekébe teszik ezt a munkát és el is mondták azt, hogy bizony már nem bírják 
anyagilag. Nem bírják anyagilag, mert saját maguk tankolják az autójukat, nem az  
energiájukat sajnálták, az energiájuk mindenkinek saját magáé, csak benzin nélkül nem megy 
az a kocsi. Most mondom neked, hogy a Tüskeváriaktól várok egy kérelmet, amelyben én azt 
vállaltam és azt ígértem, hogy amennyiben megkapom, hozzá fogok járulni azokhoz a 
költségekhez. Mivel nem önálló alegység, vagy nem tudom, hogy hívjátok a 
számlaszámotokat fogja majd megadni a Tüskevári csoport és én azzal a megjegyzéssel 
fogom a támogatást oda adni, hogy azt viszont kötelesek vagytok nekik adni, mert nekik 
ígértem, arra a feladatra és arra a munkára, amiben megkértek. Nem fogunk tudni 3,5 millió 
forintot adni ebben az esztendőben. Eddig se tudtunk 3,5 millió forintot adni, ebben az évben 
sem fogunk tudni 3,5 millió forintot adni. Polgárőrök fognak kapni támogatást, részben 
abban, amit beállítottunk a költségvetésbe, részben azt, amit ki tudok szorítani majd sok-sok 
civil szervezet támogatásával együtt és mellett, a ti munkátokat nagyon nagyra értékelve a 
polgármesteri keretből, vagyis két részben fog menni a támogatás. Ez függetlenül attól, hogy 
a Tüskevári alegységnek a támogatását, mert ezt más formában ígértem meg, de kettő együtt 
sem lesz 3,5 millió forint. Vagyis nagyon remélem, hogy megtaláljátok, akár ha kell a mi 
segítségünkkel, azokat a szervezeteket a Polgármesteri Hivatalon, illetve a Közgyűlésen 
kívül, akik legalább annyira fontosnak érzik azt a tevékenységet és azt a munkát, amit  
végeztek, mint mi. Vagy félig annyira éreznék csak fontosnak, akkor ők is belenyúlnának a 
pénztárcájukba és adnának támogatást, de sajnos azt veszem észre, hogy mindazon túl, hogy 
pályáztok, pályázaton pénzt nyertek el a másik forrásotok a Polgármesteri Hivatal. És nem 
tolonganak azok a szervezetek, akik támogatást adnának azért a tevékenységért, amit 
végeztek, ez elég szomorú egyébként. Nem tolongtak a válság előtt se, s ebbe nincs új dolog 
sajnos, mert akkor nem nagyon lehetett arra hivatkozni, hogy hát nincs mibő l, mert most 
válság van, most tudják mondani, most nincs miből, de előtte se tolongtak azzal a 
támogatással. Lesz támogatás, de nem lesz ennyi őszintén mondom, mert látom, hogy az idei 
évi költségvetésünk nem fogja lehetővé tenni az ennél nagyobb arányú támogatást. És 
ugyanígy vannak még rajtatok kívül segítőkész emberek, a Kaposmérői Lovas őrség, aki 
szintén bejelentkezett hozzánk, tavaly fél évig tudtuk támogatni a munkájukat, akik lóháton a 
zártkerteket járőrözték és nézték végig. Az ő kérelmük is itt van, szintén a közbiztonságot 
szolgálja a rendőrség segítésére, mert az ő feladata ennek a végrehajtása, az ő munkájukat  
sem fogom tudni olyan mértékben támogatni, mint ahogy kellene, ezzel tisztába vagyok, mint  
ahogy szeretném. És a polgárőrségét sem fogom tudni olyan mértékbe támogatni, mint ahogy 
megérdemelné és mind amekkora munkát kap. De érezzétek azt, hogy fontosak vagytok 
számunkra, s azon egyesületek közé tartoztok, akik kapnak ebben az évben is támogatást, 
remélve azt, hogy előbb vagy utóbb lesznek majdcsak követőink, aki rajtunk kívül is még 
fontosnak tartja azt a tevékenységet, amit adott. Nagyon szépen köszönöm a megismételt  
felvetések egy részét, azért egy részét, mert a Csalogányba sokkal többet tudtunk beszélgetni 
és ott valóban egy nagyon tekintélyes lista volt az, amiket problémaként felvetett és 
problémaként megosztott velem, ezekre készülnek a válaszok, amelynek jelentős része 
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megoldást is tartalmaz, amit a kollégáim fognak majd Önnek elküldeni. Két nagyon sarkalatos  
pont, vannak újak is, majd arról is beszélek, amiket felvetett. Két sarkalatos pont köré gyűltek 
az Úrnak a felvetései, és az egyik a Kapos folyó és nagyon helyes Önt az a válasz nem 
nyugtatja meg, hogy nem az Önkormányzat fenntartásában működő folyóról van szó, hanem 
állami vízfolyás. De itt folyik a városban és mi szenvedjük el annak a problematikáját, hogy 
ha valami kár van, annyit tudjon azért, hogy a jól emlékszem rá február 28-áig kell végezni a 
Kapos folyó teljes át járásával, újból a vízügyi szakembereknek és a mi kollégáinknak, 
pontosan annak érdekében, amit mondott, hogy ha hirtelen olvadás jön, ha az olvadás hirtelen 
lesz az itt lesz a nyakunkon. Nagyon gyorsan és nagyon hirtelen itt lesz a nyakunkon és azt a 
reményemet fejeztem ki akkor is, hogy nagyon remélem, hogy a Vízügyi Igazgatóság, már a 
Pécsi Vízügyi Igazgatóság végre valahára megépíti azt az árvízvédelmi tározót a fejünk fölött, 
amely felfogná a vízfolyást. Tudjanak egyébként arról, hogy mielőtt még szét privatizálták a 
halastavakat, azok a halastavak, amelyek a Kapos folyónak a fönti eredésétől erre lefelé jönne 
Kaposvártól. Halastavakat nem azért építették, hogy halastavak legyenek, azok nem 
halastavak voltak, hanem árvízvédelmi tározók voltak. Csak pontosan azért, hogy a vizet azt 
fel tudja fogni és ne mind a folyón keresztül jöjjön, aztán privatizálták, betelepítették őket 
hallal, magánvállalkozások lettek, magántulajdonba is halastavak lettek és bizony az első 
árvíznél, már a mi korunkban levő első árvíznél azt is tapasztaltuk, hogy ilyenkor, ha nagy a 
csapadék, a zsilipeket ki kellett volna, hogy nyissák. Halastavakból le kellett volna, hogy 
engedjék jócskán a vizet, hogy felfogja az amúgy bejövő csapadékot, csak ezt nem tették meg, 
mert a halakat féltették, amit befektettek, mert ugye az volt a saját maguk vállalkozása, de 
akkor most például nem lenne szükség erre az árvízvédelmi tározókra, mert a halastavak 
árvízvédelmi tározók voltak. Abban az időszakban azért készültek azok. Köszönöm szépen 
ezt a felvetését én ezt meg fogom nézetni csak nem akarom, hogy ez benne maradjon a fülbe. 
Én majdnem kizártnak tartom, sőt én majdnem azt mondom, hogy 100%-kal kizártnak tartom, 
hogy a Cukorgyár a tevékenysége következtében élő vízfolyásba szennyvizet engedjen. De én 
ezt egy jelzésnek vettem amit mondott, én ezt önmagam megnyugtatására is mondom, ezt 
majdnem kizártnak tartom, hisz olyan szigorú elő írásoknak kell megfelelni és olyan 
iszonyatos bírságok vannak már egy-egy ilyen, hogy ha ez igaz, egy-egy ilyen 
tevékenységnél, de én ezt felírtam csak önmagam véleményét osztottam meg Önnel, hogy 
szerintem kizárt és had kívánjam azt önmagamnak is, vagy önmagunknak is, hogy nekem 
legyen igazam. Ha Önnek van igaza, akkor nagy a baj, de hát utána kell járni. Ezért írtam fel 
azt a felvetést, amit felvetett. A Csalogány utcában nem lesz járda. A Csalogány utcának a 
fönti szakaszában, mert ott széles az út az egyik oldalon, itt az Alpolgármester Úr mondta, a 
horhós szakaszon a Csalogány utcába akkor lehetne járdát építeni, ha Sétáló utca lenne. Mert 
egyszerűen, ha mi bele mennénk a partoldalba azon a szűk, keskeny részen, ami van jönne 
csősztől a baj azon a területen. A Csalogány utcának és sajnos van még több olyan utca 
Kaposváron, olyanok a fizikai adottságai a sűrű beépítettség horhós partfalak, hogy nem lehet  
járdát építeni. Azon a részén lehet járdát építeni, amikor már fölértünk a fölső szintre, 
mondjuk a Csalogánynak a környékére, ahogy fölértünk ahol már kiszélesedik önmagába a 
Csalogány utca is és ott fizikálisan is elfér maga a járda. A temető parkolónál pedig nem lehet  
csúcsidőre méretezni a parkoló számokat sem, nem lehet úgy a temetőnél mikor van nagyon 
nagy tumultus, nagy temetéseknél, halottak napján, mindenszentekkor akkor tele vannak, nem 
a parkolók, hanem az utcának a két oldalán végig is parkolnak. A hely nincs akkora, hogy erre 
parkolókat építsünk egyébként, de nem is szabadna ezekre, ezt tudomásul kell vennünk, hogy 
ezekben az esetekben bizony tumultus van magának a temetőnek a környékén. Nemcsak a 
Keletinél, hanem a Nyugatinál is ugyan az a helyzet, talán emlékeznek rá, nem is voltak 
parkolók, mi egészen lementünk majdnem a Temetkezési Kft-nek a bejárati kapujáig, azzal,  
hogy lecsöveztük az árkot és be tudtuk temetni és így tudtunk oda parkolóhelyeket létesíteni. 
A Temetkezési Kft azzal a megkereséssel jött egyébként hozzám mondom neked Főjegyző 
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Úr, hogy ő végig vinné a parkoló építést a Temetkezési Kft bejárati kapujáig, ott egy 30 
méteres szakasz lehet még, azt hiszem, hogy 5 méter egy parkoló hely, 6 méter egy 
szabványparkoló hely, kisebbet nem lehet építeni, az 5 parkoló, 5 helyre lesz elégséges az a 
30 méteres, 40 méteres szakasznak lefedése. Magdi, nem akarom megismételni a példás  
közösséget, és a munkátokért hála tényleg, amit végeztek. Az, hogy az ebtartás tekintetében, 
milyen hatékonysággal fogunk tudni egyébként rendet tenni, a civil szervezetek 
együttműködésével, ezt nem tudom megmondani. De, hogy meg kell próbálni és el kell 
indulni ezen az úton, az egész biztos. Hogy az eb rendészeti hozzájárulás is felsorolja azokat a 
mentességeket, amelyek mentesítenek még a havi 250.000 forint eb rendészeti hozzájárulás  
megfizetésétől is, többek között ezek közé tartozik, hogy ha ivartalanított maga a kutya. Ez 
egyszerűen azért, mert nem kevés pénzt költött a város arra, hogy 1,5 vagy 2 esztendővel 
ezelőtt 12 millió forint körül volt az az összeg, hogy ingyen felajánlottuk azt a lehetőséget, 
hogy chippel ellátjuk a kaposvári kutyákat, több mint hatezren éltek egyébként abban az  
időszakban ezzel a lehetőséggel. Ma már kötelező egyébként, ma már kötelező, hogy 
személyigazolvánnyal rendelkezzenek a kutyák is, hogy beazonosíthatóak legyenek. Nekem is  
van kutyám, én azért tartok kutyát, mert szeretem az állatokat, felelősséget is érzek iránta, 
nem csak a saját kutyám iránt érzek felelősséget, hanem sajnos a, hogy mondjam a rendetlen 
gazdák kutyája iránt is. S ez havi 250 forintba fog nekem majd kerülni, hogy ha az eb 
rendészeti hozzájárulás be lesz vezetve, azért mert az esetek egy részében jobban sajnálom 
magát a kutyát, mint a gazdáját, aki nem is tudom, hogy miért tart kutyát, olyan körülmények 
között, ahogy tart. Az meg nekem nem megengedett, hogy legyenek, márpedig vannak olyan 
háztartások is Kaposváron, ahol 5-6-7 kutya is van, mert az nem normális, nem tudok erre mit  
mondani, mert az már nem az a kategória, ott pedig ugye kutyánként többszöröződik az eb 
rendészeti hozzájárulás, abban az esetben lesz mentes, hogy ha ivartalanítva lesz maga az  
állat. Jólesett hallanom a kollégáim dicséretét is, ezt is őszintén mondom és nagyon fontos 
volt számomra, hogy a város lakói részéről jöjjön visszajelzés, akár a Városgondnokság 
irányába, akiket én, rendszeresen kritika éllel szólítok meg, mert mindig sokkal több a 
probléma, mint a jó hír. De ennek ellenére jól esik hallani a köszönő szavakat, amit tettek és 
külön köszönöm, amit ott ülnek a kollégáim, amit a szociális ügyeket intéző kollégákról 
mondtatok, de ez az, amelyik a sikeres munkát megadja, nem ismerhetünk mindenkit. A 
városban élők, a közvetlen szomszédjukat értelemszerűen sokkal jobban ismerik, mint mi 
innét a Városházán. És irányotokban is nagyon nagy köszönet, hogy fontosnak tartottátok azt, 
hogy felméritek, felderítitek, tudomásunkra hozzátok, azokat a személyeket, akik a 
megítélésetek szerint segítségre szorulnak. Az én kollégáim pedig kimennek és megállapítják, 
hogy, igen vagy nem és az valóban így van éjt nappallá téve mennek és csinálják a dolgukat. 
És azt meg se lehet fizetni egyébként, szeretném hozzátenni. Ezek szerint tudja a 
Városgondnokság a Váczi és a Kócsag csatlakozásánál levő akna problémát, had tájékozódjak 
ebben az ügyben, ezt nem ismerem. Jordanics Úr. Nem egyedi problémát vetett fel, én abban 
hiszek, hogy nem a közfoglalkoztatás lesz majd a megoldás. A közfoglalkoztatást egy 
átmeneti megoldásként kell mindnyájunknak tekinteni, mert Ön esetében is majd az lesz a 
végleges megoldás, hogy ha tartósan állásba tud kerülni és rendes fizető, kereső  
foglalkoztatása lesz. A közfoglalkoztatás arra az időszakra adhat átmeneti segítséget, amíg ezt 
meg nem találja, ahogy tartós, rendes, reggel bemenős, délután, munkaidő  után hazamenős  és  
a hónap végén, vagy a hónap elején pedig rendes bért fizető szakmája legyen. Azért amiért a 
város mégis beszállt a közfoglalkoztatási rendszerbe az pontosan azért volt, hogy éljen azzal a 
lehetőséggel, amit az állam biztosít, hogy embereknek tudjon munkát adni, ha még átmeneti 
jelleggel is. 2011. e tekintetben nagyon rossz év volt, nem azért volt rossz év, mert kevés 
embernek tudtunk így munkalehetőséget biztosítani, mert több mint 1100 ember kapta meg 
ezt a lehetőség, hanem azért volt rendkívül rossz év, mert csak 4 órás foglalkoztatást, főleg 
csak 4 órás foglalkoztatást engedett. Ugye a közfoglalkoztatás az az a rendszer, hogy az állam 
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jelentős mértékben támogatja a közfoglalkoztatottnak a bérét és az Önkormányzatnak kell 
eltérő mértékben 10-20-25%-kal ezt a bért a saját erőforrásai tekintetében kiegészíteni, és így 
tudja felvenni. 2012-re, 2012-ben a hírek szerint és a lefektetett passzusok szerint is 
megváltozik ez a rendszer, a 4 órást hál isten elfelejtik, helyette 6, illetve 8 órás  
közfoglalkoztatás lesz. Amit viszont rossz hírként kell, hogy mondjak jelenlegi körben, hogy 
közel sem kaptunk, leosztják megyékre Budapestről a közfoglalkoztatási bérkereteket, a 
megyék ezt kistérségekre szétosztják, Kaposvár esetében is meghatározzák azt a pénzügyi 
összeget, amennyi rendelkezésre áll, ez meg rendkívül kevés, közel sem tudunk, a jelenlegi 
állás szerint annyi közfoglalkoztatottat foglalkoztatni, akire szükség lenne. Csak az  
intézmények jóval többet jeleztek a közfoglalkoztatás tekintetében, hogy igényt tartanának, 
tegnap előtt ment el a kérésünk a Belügyminiszter Úrhoz, azért, hogy a kaposvári kontingenst  
jelentősen emelje meg, de nagyon jelentősen emelje meg, mert mi támogatni szeretnénk a 
Kormány azon törekvését, hogy minél több embernek munkalehetőséget tudjon biztosítani. 
Mi partnerei kívánunk ebbe lenni a Magyar Kormánynak és vállalkozunk rá, hogy akár a 
négyszeresét is felvegyük a közfoglalkoztatásba a kaposváriaknak, ha megemelik a 
közfoglalkoztatásra jutó támogatást és bérkeretet. Én nagyon remélem, hogy nyitott fülekre 
talál ez a kérésünk, talán már holnap sikerül is személyesen is beszélnem erről a 
döntéshozóval, Miniszter Úrral is így az érveimet az Ön elmondottai alapján is ki fogom tudni 
egészíteni, hogy mennyire nagy szükség van erre. Jelen pillanatban az állami támogatás és a 
keret, amit biztosítottak, az valóban annyira ad lehetőséget, amit Ön is mondott. Én nagyon 
bízom benne, hogy ez csak ideiglenes lesz és nagyon bízom benne, hogy nagyon rövid időn 
belül, én abba bízom, hogy napok, vagy legalább is két héten belül, de megkapjuk rá a pozitív 
választ, mert mondom nem egyedi. Ön jött el egyedül, Ön vetette fel, de nem egyedi az Ön 
által felvetett probléma, amit elmondott. Nagyon sok mindenről nem beszéltem, hisz nem is  
lehetett sok egyéb beruházásról, fejlesztésről beszélni. Európai Uniós támogatással kívántuk 
és a terveinkbe benne is van a Cseri parkot funkcióval ellátni, mert ma a kutya sétáltató és 
nem az a jóléti park nagyon szép, annak ott a helye, nem az a jóléti park, amikor valamikor 
valóban jóléti funkciót töltött be, most gyakorlatilag egy kihalt valami, ott néha-néha sétálnak 
emberek, nincs funkciója. Az sem volt az igazi funkciója, amikor a havi vásárok voltak ott, 
mert az meg a Vak Bottyán utca lakóinak az életét tette akkor tönkre, mert végig parkoltak ott 
az autók és erre álmodtuk meg a Kalandparkot. Csak az európai uniós támogatás mértéke volt  
rendkívül alacsony, 50%, vagy talán még annyi se, amit elnyertünk ehhez. Rendkívül sok 
önrész kellett volna mellérakni, most félre raktuk meg van a projekt, bármikor indítani tudjuk, 
akkor, hogy ha a mi erőnk is akkora lesz és megemelik jelentős mértékben magát a 
támogatást. Ugye ez vonatkozott egyébként a Nostrára is. A Nostránál ráadásul még a helyzet 
pikantériája ugye az az, hogy ez nem a város tulajdona maga az épület, most a tulajdonossal 
szemben felszámolás megy, mi ajánlottunk a Nostra, ők kértek érte 80 millió forintot, mi 
ajánlottunk érte 1 millió forintot, mert legalább 80-ba kerül annak a lebontása egyébként, 
szeretném hozzátenni nem egyszerű játékszer. Azért is szeretnék ott, ha még nem is tudunk 
neki állni egy beruházásnak, rendet teremteni, mert ott rendetlenség van, hogy finoman 
szóljak a Nostra és a környékén. Fizikailag is rendetlenség van, meg amúgy is rendetlenség 
van és akkor azt a területrészt, amit gyakorlatilag a sorompó, illetve a vasút választja el a 
belvárosi részt a Cseri városrésztől és ott van átmenetként, ugye a mélytelepet már 
kipakoltuk, nem volt egyszerű történet az sem a Cseri úton levő mélytelepet kipakolni, akkor 
legalább ez a rész legyen rendbe. Aztán majd a Cseri 10. meg a Cseri 35. környékén is rend 
lesz a Polgárőrök segítségével is, reményeim szerint, mert arra is szükség van. Hoztunk egy 
nagyon kemény rendeletet egyébként. Tavasztól az utca az nem hálószoba, az nem konyha, 
bútornak helye nincs, nagyon keményen fogunk e tekintetben eljárni,  mert azt nem akarom 
meglátni, és én is érzékelni, hogy a kaposváriak, akik mennek hazafelé, kénytelenek átmenni 
a másik oldalra, azért mert nem mernek a járdán normálisan közlekedni, mert el állják. Ilyen 
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nincs, ilyen nincs. Most a Főjegyző Úrék megfogalmaztak egy, rendőrség javaslatára 
egyébként és együtt működve velük egy javaslatot, amely annyit jelent, hogy az első 
felszólítást követően utána nincs apelláta, nem hisz, akkor beviszik, aztán bent tartják. Hát 
remélem, hogy sikeres lesz, sikeres is lesz e tekintetben ez is. Akkor valószínűleg, hogy kábel 
hiba van, vagy vezeték hiba van, de az E.ON-nak ezekre már régen rá kellett volna, hogy 
jöjjön, rá kellett volna, hogy jöjjön, hogy csak ideiglenesen ég a villany és nem azért, mert  
kiég. Én fogok akkor szólni nekik, mert ott a kábelt kell akkor megjavítaniuk, és nem csak az  
égőket megcsinálni. Nem megy ez így, szóval én ott tavaly is azt mondtam és ezt megelőző  
évben és tartom is magamat ehhez, nekem nagyon fontosak az egyház épületek, az egyház 
műemlékek, mert nemcsak esztétikailag, hanem nekem lelkileg is fontosak ezek. És a 
Toponári kálvária azt amit kitisztítottak és iszonyatos munkát végeztek ott a toponáriak, 
magam azért éreztem fontosnak, hogy az utolsó stáció lesz egyébként, mert az van leg 
közelebb magához a kápolna részhez. A Főépítész Asszonyt kértem, hogy szervezze is meg 
én azt nagyon szeretném a feltámadásra, legalább azt eredeti fényében felújíttatni, mert én ezt 
vállaltam Önöknek, de ez nem megy úgy szóval én a Püspökségnél is, a Székesegyház előtt is 
a területrendezést, meg többi egyházi épületünk, műemléki épületünknek a területrendezését 
csak úgy támogatok, eddig is, mert ezt tartom korrektnek és igazságosnak, az egyház is bele 
nyúl a zsebébe. Nem megy, azt nem tudom fel vállalni, hogy mi a város a saját költségvetésén 
belül, ezt én nagyon szívesen támogatom, de az egyháznak is le kell tennie a maga részét, 
ahhoz, hogy akkor azt kiegészítve közösen akkor csináljunk egy disz kivilágítást a Toponári 
templomnak. És egyébként érdemes bemenniük és megnézniük, aki még nem volt Toponáron, 
Toponári templom az valami csoda lett, az oltár résznek a felújítása készült el, ha nem látták 
tényleg menjenek be egyszer, tekintsenek be. Nem nagy templomról van szó, de csodálatos  
freskója van és a legszebb, szóval most nagyon, most látszik a különbség tényleg a felújítás  
előtti állapothoz képest és én bízom benne. És nem csoda, hogy az egyháznak a pénzét elvitte, 
egyébként ez nem volt, ez nem 1 millió forintba került, annak a restaurálása, hogy ezt meg 
tudták csinálni. A csíktartókat meg a Városgondnokság jelezte, hogy sűrűbben fogja majd 
akkor üríteni velem együtt és magamat is beleérte, remélem majd kevesebb lesz a 
dohányosoknak a száma. Komolyan mondom magamat is beleértve, dr. Heintz Tamással nem 
is beszélek természetesen ebben az esetben, mert hát, miért is beszéljek róla, mert a csíktartó 
ürítésnek nem ő a felelőse, ő csak a törvénynek volt a gazdája, aki az olyan bagósokat, mint  
én azt tilalomfára tette, hogy már sehol sem lehet rágyújtani. Kedves Kaposváriak, tisztelt 
Hölgyeim és Uraim még egyszer hálásan köszönöm, hogy megosztották velünk mindazt, amit  
fontosnak tartottak és eljöttek én jó egészséget kívánok mindnyájuknak. Jó éjszakát kívánok 
mindnyájuknak és vigyázzanak hazafelé. Köszönöm szépen.” 
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