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Szita Károly polgármester: Köszönti a jelenlévőket 18.02 h-kor. 
 
„Sok szeretettel köszöntök mindenkit és nagyon köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, 
a köszöntésem képviselőtársaim nevében is szól. Nekik is köszönöm, hogy szabaddá tudták 
tenni magukat. Ebben a formában eltelt megint egy év. Mert minden évben, ilyenkor február 
első felében találkozunk, amikor törvényi kötelezettségünknek is teszünk eleget. Ez is  fontos, 
de most ez ebből a szempontból mellékes, amikor hivatalos közmeghallgatást tart a város 
képviselőtestülete, amelynek általában két napirendi pontja szokott lenni. Az egyik napirendi 
pont az enyém. Ha megtisztelnek vele és meghallgatnak, szeretném elmondani, hogy milyen 
változások lesznek ebben az esztendőben, mi az, ami várható ebben az évben. Azt követően 
pedig nagy tisztelettel arra szeretnénk kérni Önöket, hogy önök osszák meg velünk 
mindazokat, amiket fontosnak tartanak. Amikor az Önök hozzászólása véget ér, akkor 
engedjék meg és adják meg számunkra is azt a lehetőséget, hogy amire tudunk, arra itt 
helyben válaszoljunk, amire pedig nem, - fő jegyző úr jegyzői íródeák mivoltában is most itt ül 
mellettem – ő pedig gondoskodni fog arról, hogy ha annyira részletekbe menő az a felvetés  
vagy kérdés vagy kérés, amit megfogalmaznak, abban az esetben pedig írásban adjuk meg ezt 
a választ. Azért mondom, hogy a formális kötelezettségünknek is eleget teszünk, mert hál’ 
Isten az év nem úgy telik el, hogy évente egyszer találkozunk csak ilyenkor, mert jómagam az  
Önök jóvoltából mindig megkapom azt a lehetőséget, hogy gyakrabban beszélgethessünk a 
városról, és Önök hál’ Isten gyakran is élnek azzal a lehetőséggel, hogy elmondják mindazt, 
amit fontosnak tartanak, és elmondják mindazt, amin változtatni kellene. No, nézzük ezt azt 
esztendőt a 2013-at, mi is van a tarsolyunkban, mi az, amit 2013-ban meg tudunk valósítani,  
mi az, amit célul tűztünk ki. Ismerve magamat, ha Kaposvárról beszélek, akkor nagyon sokat 
is tudok, de épp ezért teszem most le az órámat, hogy több idő legyen arra, hogy Önök 
tudjanak szólni, és tényleg inkább csak címszavakban, és azt követően, mikor kérdeznek, 
akkor szeretném megosztani a véleményemet.  
Azért kezdem 2010-zel, mert talán emlékeznek még arra az időszakra, amikor Önökkel együtt 
megalkottunk az évtized végéig szóló kaposvári programot, amely a „Kaposvár a 
legfontosabb” címet viseli, és mind a 2011-es, mind a 2012-es év, így a 2013-as is arról szól,  
hogy ütemezetten megvalósítsuk mindazt, amiben maradtunk kettő, kettő és fél esztendővel 
ezelőtt. Azokon a programokon megyünk végig - mindig olyan ütemben tudjuk ezt tenni, 
ahogy azt a költségvetési erőnk ezt lehetővé teszi – amiben maradtunk, de ahogy eddig 
elindultunk és ameddig jutottunk, az évtized végéig el fogjuk érni azokat a céljainkat, 
amelyekben Önökkel megállapodtunk, amelyet Önök határoztak meg a mi számunkra. Azt 
sem kell különösen Önöknek ecsetelnem, hogy nem a legjobb gazdasági környezetben tesszük 
mindazt, amit tennünk kell, mert a 2008-ban berobbant, kirobbant pénzügyi-, gazdasági 
válságnak sajnos nincs vége, és ahogy pénzügyi elemzőknek a véleményét ismerem  és  
hallgatom is őket,  nem is jósolják azt, hogy rövid távon stabilizálódhat Európában a 
gazdasági- és pénzügyi helyzet. Önök itt vannak a közélet iránt is érdeklődő emberek, 
olvasnak újságokat, néznek televíziót, így naponta hallhatják azokat a híreket, amelyek 
vannak Európában. Naponta hallhatják azokat a híreket is, amelyek nyilvánvaló, ebből a 
környezetből kihatnak hazánkra is. De ezen nehéz körülmények ellenére is tartani fogjuk és  
tartani is akarjuk mindazt, amivel Önökkel megállapodtunk. Ez az év mégis kicsit más lesz. 
Azért is lesz más ez az év, mert  több törvény megváltozott az elmúlt esztendőben, és ezen 
törvényi változások kihatnak  a város 2013. évi működtetésére és gazdálkodására is. Hallottak 
már az önkormányzati törvényről, hallottak már a stabilitási törvényről, amely utóbbi 
tekintetében meghatározza a város gazdálkodásának kereteit. Az első tekintetében pedig 



átrajzolta az önkormányzatok kötelező feladatait, vagyis az Országgyűlés egy olyan 
önkormányzati törvényt fogadott el, amelyben végre valahára teljesítette azt, amit másfél 
évtizeddel ezelőtt kértünk. Mely szerint, ossza újra azokat a feladatokat, amelyeket kötelező 
jelleggel nekünk kell megcsinálni,  ha viszont ezeket felosztotta, akkor adja is meg rá a pénzt, 
és ossza önmagára azokat a feladatokat, amit viszont állami szinten kíván ellátni. Ez az első  
olyan esztendő, amikor a köznevelési törvényből adódóan -  az óvodai nevelés kivételével -  
gyakorlatilag az oktatás, az oktatás szakmai irányítása teljes egészében állami feladattá vált. 
Ebből adódik az is, hogy az oktatás szakmai irányítása a mi költségvetésünkben 2013-ban 
nem fog megjelenni, mert ezt közvetlen az állam fogja finanszírozni. Mindazt az állam 
finanszírozza, amely a köznevelés szakmai részét jelenti. Mindent mi fogunk finanszírozni 
továbbra is, ami ezeknek a szükséges feltételeit adja, vagyis az épületek fenntartását, 
működtetését, hogy ha kiég az égő, akkor nekünk kell kicserélni (elnézést kérek, hogy 
sarkítok, de hogy plasztikusabb legyen), hogy ha a mosdóban probléma van, azt nekünk kell 
megjavítani, mi adjuk a portaszolgálatot, de a krétát már az állam veszi, a taneszközöket már 
az állam fogja venni, és a pedagógusok bérét is közvetlenül az állam fogja biztosítani. Így 
rendeződik át ez az egész. Az óvodai nevelés továbbra is az önkormányzatoknál marad, és az  
általános- és a középiskoláink esetében pedig a szakközép egy részének a kivételével az  
épületek továbbra is az önkormányzatok működtetése és feladatai közé kerülnek. De ez történt 
az államigazgatás, illetve a helyi közigazgatás tekintetében is, hisz létrejöttek a járási 
hivatalok, érintette a polgármesteri hivatal struktúráját is, habár fizikailag itt van és itt is 
marad, mert ideköltözött be hozzánk a kaposvári járás ebbe az épületbe. Azért is kértük ezt és 
azért is biztosítottunk számukra helyet, hogy a megszokott ügyintézési rend ne változzon, 
mert Önöknek hadd ne kelljen már utánajárni annak, hogy mi az, amit intézett a Polgármesteri 
Hivatal, mi az, amit intézett a Járási Hivatal, s akkor egyik üggyel ide, a másik üggyel pedig 
oda kelljen menni. Továbbra is mindent ezen a helyen kell intézni. Pl. az Okmányiroda, ahol 
talán a leggyakrabban megfordulnak, az még 2012-ben a Polgármesteri Hivatal része volt, ma 
már a Járási Hivatalhoz tartozik maga az Okmányiroda, de fizikailag ugyanitt maradt és itt 
jelenítődik meg. Ugyanakkor jöttek feladatok is, az új feladatmegosztás tekintetében eddig pl.  
a könyvtári szolgálat és a könyvtári ellátás a Megyei Önkormányzat feladata volt, ugyanúgy a 
megyei múzeumok működtetése és fenntartása is a Megyei Önkormányzat feladata volt. Ezek 
a feladatok most átkerültek a városhoz, vagyis Kaposvárhoz. Nekünk kell fenntartani és 
működtetni a Múzeumot, nekünk kell fenntartani és működtetnünk a Könyvtárat. Szép feladat 
mindkettő. Egyébként – szerintem – sokkal nagyobb közünk van hozzá, mint az akkori 
megyei önkormányzatnak, mert ez itt van helyben, ezeknek a feladatoknak eleget fogunk 
tenni. Ezek már megjelennek a 2013. évi feladataink között. Arról hallhattak és arról is 
olvashattak az elmúlt időszakban, hogy a feladatátrendezésekkel együtt a Kormány az 
önkormányzatok esetében egy jelentős adósságkonszolidációról döntött. Vagyis, a döntésének 
az volt a lényege, hogy az előző kormányok által nagyon nagy mértékben kivont pénz miatt 
azon önkormányzatok, amelyek rákényszerültek arra, hogy fejlődni akarnak, rákényszerültek 
arra, hogy óvodáikat, iskoláikat, intézményeiket működtetni akarják, hiteleket vettek fel.  
Most, a feladatátrendezés kapcsán ezeknek a hiteleknek az egy részét az állam magára vállalja 
és átveszi. Kaposvár ebben az esetben úgy tűnik, hogy 60 %-os mértékű 
adósságkonszolidációra számíthat. Azért mondom, hogy úgy tűnik, mert február 28-ig már 
tárgyaltunk a Belügyminisztériummal, február 28-ig fog eldő lni, hogy mi az 
adósságkonszolidáció mértéke. De ez effektíve a költségvetési gazdálkodásunkban majd 
június 30-a után fog megjelenni, mert június 30-a lesz a most megállapított %-on belül a 
végleges pénzügyi rendezésnek az ideje is. Nagyon régen terjesztettem be olyan költségvetést 
mindezek előzmények kapcsán, mint amit most beterjesztek, és nagyon rég terjesztettem be a 
képviselőtestület elé olyan költségvetést, amely ilyen erős gazdálkodási stabilitást biztosít 
Kaposvárnak, mint az idei. Ehhez szükség volt arra, hogy megtörténjék az 



adósságkonszolidáció, ehhez szükség volt arra, hogy megtörténjék a feladatátrendezés is, 
ennek tudható be, hogy költségvetési szempontból is erős város marad a következő 
esztendőkben is Kaposvár, sőt, még egy 150 millió Ft-os általános tartalékot is tudunk 
képezni az idei évben azért, hogy az előre nem látható feladatainkat, az előre nem látható, de 
általunk megoldandó dolgokat finanszírozni tudjuk év közben. Ilyen előzmények után tudtam 
mindezt megtenni. Ebben az esztendőben 12 milliárd Ft értékű beruházási programot 
indítunk, illetve fejezünk be, mégpedig új hitel nélkül.  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Úgy csináljuk meg a 12 milliárd Ft értékű programunkat, hogy új hitelt nem veszünk fel.  
Ezért is mondtam, hogy erős város Kaposvár. A régi hitelállományt használjuk, csoportosítjuk 
át ezekre a célokra. Azt hiszem, ez a legcsattanósabb válasz annak a néhány fanyalgónak, aki 
az elmúlt évben a város összeomlásáról vizionált. Ennél csattanósabb választ szerintem nem 
lehet adni ezekre a felvetésekre. Engedjék meg, hogy ezek közül néhányat felsoroljak, hogy 
melyek lesznek azok a beruházások, amelyek befejeződnek, illetve folynak, tényleg a 
teljesség igénye nélkül. Nem tudom, hogy a Petőfi utca, a volt Domus Áruház és a Sávház  
közötti területrészről vannak-e itt? Nincsenek. Akkor egy mondat erejéig. Az a teljes  
lakótelepi rész meg fog újulni. Számunkra mindig is fontosak voltak a lakótelepek és az ott 
élők. Húszezer ember él a magas házainkban, a négyemeletes, illetve az annál magasabb 
házainkban, és mindig is fontosak voltak a lakótelepek környékén lévő közterületek. Talán 
visszaemlékeznek, mintegy 10 milliárd Ft-ból, valamivel több, mint 9 ezer társasházi lakást 
szépítettünk meg a lakókkal közösen és  az állam egyharmad támogatásával közösen. Öröm 
egyébként most már bemenni a lakótelepekre, mert teljesen másként néznek ki, mint ahogy 
kinéztek. Ezek általában energiatakarékossági beruházások voltak, de elkezdtük a lakótelepek 
közterületi részeinek rendezését. A Béke-Füredi tömbben, ha járnak, két olyan belső teret  
alakítottunk át, amit mintaként szántunk. Az egyiket – talán visszaemlékeznek rá – minta 
lakótelepi résznek is neveztük. Ezt visszük végig, egészen a Domustól a Sávházig. 
Megújulnak a közművek ott, ahol kell, parkok lesznek, játszóterek lesznek. Olyan közösségi 
terek lesznek ezeken a részeken, ami azt a célt szolgálja, hogy érdemes legyen lejönni, leülni 
a padra, érdemes legyen a kisgyereknek, az óvodásnak, a nagyobbacskának, de még az  
idősebb korú, megbecsült nyugdíjasnak is lejönni, mert van társasága – hiszen legrosszabb 
egyedül lenni -, szabadidejében nemcsak a tv-t nézi egyedül. Vagyis közösséget is építünk. 
Nem akarok belemenni, hogy miért is építették annak idején és miért így a lakótelepeket. A 
telepek helyett mi közösségeket szeretnénk, lakóközösségeket. Ezt azért is mondom, mert  
Önök nagyon jól tudják, akik itt vannak, hogy e nélkül nincs városfejlődés. A 19. sz. végén, a 
20. sz. elején azért épülhetett ez a város, mert nagyon erős lokálpatrióta közösségei voltak. 
Így épül most is, mert ha nem lennének erős lokálpatrióta közösségei, akkor nem tudna 
épülni. Ezt Önök, ezek a közösségek éltetik, és épp ezért ezeket a közösségeket nekünk 
éltetni, segíteni kell. Egyébként ezen program keretén belül egy 50 mFt-os keret is áll majd 
rendelkezésre, úgyhogy a civil szervezetek pályázhatnak közösségépítő tevékenységre. Ezek a 
pályázatok tavasz végén, nyár elején lesznek kiírva.  
Szintén, egy másik városrész is – a szociális város-rehabilitációs program keretében (ez egy 
EU által támogatott program) – megújul, a Nádasdi utca és környéke. Ide is nyertünk el 
pályázatot, és ide is nyertünk el pénzt. Akik arról a részről jöttek, mert láttam, hogy vannak, 
akik még emlékeznek, hogy honnan kezdtük el ezt a munkát. Hosszú éveken keresztül azt 
kérték tőlünk, hogy a Pécsi u. 52-54-est tüntessük el már a föld színéről. Mert egyszerűen aki 
átmegy a sorompón és elmegy abba a városrészbe, azt nem a legszívderítőbb látvány fogadta. 
No, az 52-54-et sikerült is megoldanunk, azóta egy palánkot is kiraktunk, de még az is kevés 
volt, amikor az egyik épület ott áll. De most egyel följebb - mivel a szeméttelep is meg fog 
szűnni azon a részen, ahol jelenleg van a Nádasdi utcában két év múlva, mert egy teljes új 
hulladékgazdálkodási rendszert építünk ki és a szennyvíztelep melletti területen lesz a 



hulladék-feldolgozónk, mert a hulladék nagy részét fel kell dolgoznunk és nem leraknunk, 
különben nagyon kemény lerakási díjat kell fizetni tonnánként EU-s előírás miatt – a Nádasdi 
utcában és környékén is közterület-rendezést hajtunk végre. Itt viszont úgy fogjuk kiírni a 
közbeszerzési pályázatot – és megmondom Önöknek őszintén, inkább visszaadom az egész 
pályázatot és nem csinálunk semmit –, hogy közvetlen környezetük rendbetételére az ott 
élőket kell alkalmazni. És ha az ott élők nem fognak dolgozni közvetlen környezetük 
rendbetételéért, nem fogjuk megcsinálni. Akkor nem fogják magukénak érezni. Nem fogjuk 
akkor megcsinálni, de ennek a programnak, - azon túlmenően, hogy infrastrukturális 
beruházásokat hajtunk végre – van egy nagyon határozott ilyen vonala is. Ha a Deseda felé 
jártak manapság, akkor láthatják, hogy idén befejezzük a Deseda turisztikai célú 
hasznosításának a beruházását. Tavaly már elkészítettünk két hidat. Ha most mennek le 
Toponár irányából a toponári részre, akkor láthatják, hogy készül a Látogatóközpont. A 
Látogatóközpont mellett túraút lesz a Deseda környékén. Emellett még egy komplett 
turisztikai pályázat keretén belül aszfaltos kerékpárutat viszünk körbe a Desedán. Így a 
Deseda ezirányú fejlesztése ebben az esztendőben befejeződik.  
Ugyan nem a mi beruházásunk közvetlenül, de Kaposvárt érintő rendkívül jelentős beruházás, 
s ezért is szeretném megemlíteni: nagyon szeretnénk azt, hogy a Kórház rekonstrukciója is 
befejeződne. A Kórház környékén járva láthatják, hogy nagyon sok minden történt, de ha a 
déli részen járnak – a vasútállomás felől, ahol a Tüdőszűrő van, ahol az Idegosztály volt –, 
láthatják, hogy milyen épületek vannak. A Kórháznak ott bent van egy 4,4 milliárd forintos 
EU-s pályázata, melynek az lenne a célja, hogy gyakorlatilag a déli tömb kiürül teljes  
mértékben. Ez mindenképp jó lenne, leginkább abból a szempontból, hogy annak a nagyon 
sűrűn lakott, zsúfolt városrész és a Kórház forgalma miatt is, nagyon sok autót vonzó 
városrésznek a parkolási gondjait enyhíteni tudnánk, mert ott nagyon nagy számú parkolót ki 
tudnánk építeni a déli tömbben. Amikor az megvan, akkor tudjuk kinyitni folytatólagosan 
tovább a Bajcsy-Zs. utcát. Egészen addig, amíg gyógyászati tevékenység folyik, mindkét 
irányban, ezért hagyjuk ezt bezárva. A parkolás egyébként a legnagyobb gond ezen a részen. 
Nagyon remélem, hogy ez is megoldódik.  
Említettem már Önöknek a hulladékot, erről nem beszélnék, a rekultiváció folyik, ennek 
köszönhető, hogy a Nádasdi utcát be tudjuk zárni, és 118 önkormányzattal szövetkezve egy 
teljesen új hulladékgazdálkodási rendszert építünk ki.  
A múlt év végén láthatták, hogy föl volt túrva a város jelentős része. Távhővezetékeket  
fektettek le. Vannak-e itt Önök között, akik távhővel fűtött lakásban élnek? Ketten-hárman. 
Bővítjük a távhőrendszerünket. 6800-an élnek távfűtött lakásban ma Kaposváron. Erre a 6800 
családra terhelődik az összes költség, ami a távfűtést érinti. Épp ezért úgy döntöttünk, hogy 
bővíteni kell a távfűtést igénybevevők számát, vagyis új fogyasztókat kell bekötni a távfűtés 
rendszerébe, hogy ez a költség, amely most erre a 6800 családra terhelődik, ez többre 
terhelődjön, intézményekre, nagyobb mértékben osztódjon, mert így lesz relatíve olcsóbb 
számukra a távfűtés. Ennek tudható be ez a valamivel több, mint 1 milliárd Ft értékű távhő-
rekonstruiciós program, több intézményünket, iskolánkat rá fogjuk kötni, sőt a Kórház a 
legnagyobb fogyasztó ebben az esetben, mert a Kórház is távfűtött lesz. Ezt tessenek érteni, 
hogy ez mit jelent. Önmagában a Kórház több energiát fog távhőből fölvenni, mint a 6800 
távfűtött lakás most. Így lehet majd a fajlagos költségeket kordában tartani, illetve 
csökkenteni. Ezért bővítjük a távfűtésnek a rendszerét, és ezért volt föltúrva a város. Ha 
tudják tartani az ütemtervet – reményeim szerint igen –, akkor a nyár közepére el is készül ez  
a beruházás.  
Tömegközlekedésnél nagyon sok új buszvárót építünk. Részben lecseréljük a csak tetővel 
rendelkező várókat, mivel ha esik az eső, fúj a szél, mindegy, hogy alatta áll vagy sem, akkor 
is bőrig ázik. Építünk oda, ahol fizikailag lehetséges, ahol még nincs buszváró. Nagy 
mennyiségben meg fognak jelenni ezek, ha jól emlékszem rá a mostani pályázati kiírás 



alapján, mintegy 80 mFt – de valami irgalmatlan-költség jött be, 59 db – mondja 
alpolgármester úr – buszvárót fogunk építeni. Ezen túlmenően egy olyan új tájékoztató 
rendszert alakítunk ki az autóbuszváróinkon is, hogy követni lehet, hogy merre jár a busz, s 
Önök tudni fogják, hogy mennyit kell még várni rá. És a legfontosabb elem, ami még most 
nem ebbe a programba fog beleférni, de remélem a következőbe bele fog férni, hogy az idős 
buszainkat le tudjuk cserélni.  Korszerű, kisebb fogyasztású és kivétel nélkül alacsonypadlós 
buszokra. A tömegközlekedést ez a beruházás fogja jelenteni.  
Az élelmiszergazdaságról már sokat beszéltünk. Mikor az ember – és ezt Önökkel beszéltük 
meg – azon gondolkodik, hogy gazdaság tekintetében, egyrészt ugye a gazdaság irányítója 
nem a Városi Önkormányzat, hanem a mindenkori kormánypolitika határozza meg. 
Ugyanakkor nem nézhetjük tétlenül, hogy mi alakul a város gazdásága esetében, mivel 3800 
munkanélkülink van. Segíteni kell megőrizni azoknak a munkahelyét, akik dolgozni tudnak, 
ugyanakkor mindent meg kell tennünk annak érdekében, amekkora a lehetőségünk, hogy az 
emberek munkalehetőséghez jussanak, dolgozni tudjanak. Persze lehet olyan gazdasági 
stratégiát kialakítani, hogy majd hátradőlünk, megbeszéli a képviselőtestület, hogy talán majd 
hozzánk is jön egy Mercedes-gyár vagy egy Audi-gyár, aztán majd több ezer embernek ad 
munkát. Nem hiszem, hogy ez lenne a bölcs döntésünk, mert az vagy jön vagy nem jön, de 
inkább nem jön, minthogy jöjjön. Ezért azokat a tradicionális iparágakat vettük elő, amelyek a 
város történetében meghatározóak voltak az elmúlt években is. Ilyen pl. az 
élelmiszergazdaság. Somogy egy mezőgazdasági megye, Kaposváron tradíciói vannak az  
élelmiszer-feldolgozásnak, a tejüzem elment, a húskombinátra emlékeznek, nagyon régóta. 
Erről nem is akarok annyit beszélni. Ennek a programnak a kapcsán indul el egy „Kaposvári 
élelmiszer” védjegy program, amellyel ebben az évben találkozni fognak, amely megpróbálja 
és az a célja, hogy segítse összekötni és erősítse a helyi terméket, - ami nem csupán kaposvári, 
de környéki - a helyi terméket a fogyasztással. Ez lesz majd egy védjegy, egy embléma, mert  
tudni fogja mindenki, hogy ha valaki azt veszi le a supermarketek vagy a kisebb boltok 
polcáról, az tudni fogja, hogy itt ezen a környéken gyártották, garantáltan egészséges, és azt is 
tudja, hogy ha azt vásárolja, abban az esetben segíti azt az adott vállalkozást, a vállalkozáson 
belül pedig segíti azokat, akik ott dolgoznak. Ha minél többet vásárolunk ebből, annál többet 
kell gyártani, akkor annál több ember kell, hogy azt elkészítse, ez a programunk. Ennek 
kapcsán befejeződik a nagypiacunk átalakítása. Hányan járnak Önök közül piacra? Sokan. Ott 
láthatták, hogy az új piaci részt megépítettük, ott a parkolási gondokat nagymértékben 
enyhítettük a kétszintű alatta lévő mélyparkolóval. Azt is láthatták, hogy felújítottuk a régi 
csarnoki részt, hisz volt olyan időszak télen, hogy csak az egyik felében lehetett csak 
vásárolni, volt olyan időszak, hogy csak a másik felében lehetett vásárolni, és hogy ha 
figyelték, elkezdtük a bontásokat, bodegákat körbe bontani. Ezt ebben az évben befejezzük és 
40 mFt-ot költünk arra, hogy szép legyen e külső környezet is. Úgy tudom díszburkolatot fog 
kapni körbe. S ezen védjegy-program keretén belül elkészül véglegesen a helyi áruk boltja is,  
amely kis bontással fog még járni. A Laktanya utca felől lesz ez az üzlet, amely kétszáz féle 
terméket fog árusítani, a városban illetve a környéken készített termékeket fogja mindez  
tartalmazni, de még sorolhatnám.  
Két milliárd Ft-tal tulajdonrészt akarunk vásárolni a Kométában. Abból az apropóból tesszük, 
hogy közvetve-közvetlenül 900 család sorsa függ a Kométától. Abból az apropóból tesszük 
ezt, hogy a Kométa bajba, nagyon nagy bajba került, hasonlóan a többi húsüzemhez, s hogy 
ha el akarjuk kerülni a felszámolást, s ha el akarjuk kerülni, hogy sok száz család elveszítse a 
keresetét és megélhetési lehetőségét, akkor nekünk tennünk kell, de nem ajándékként adjuk, 
hanem tulajdonosai akarunk lenni a Kométának, tulajdonrészt vásárolunk belőle. Erről már 
döntött a városunk képviselőtestülete. Egész addig nem is fogom nekik a konkrétumokat  
beterjeszteni, amíg megfelelő garanciát nem kapok arra, már a Kométa tulajdonosaitól, hogy 
ez a pénz vissza fog jönni és megmarad. Mert ez nem úgy van, hogy két milliárd Ft nagyon 



sok pénz, ezt nem úgy van, hogy az ember csak úgy odaadja. Ezért nagyon kemény 
elvárásaink vannak. S ha az elvárásokat megfogadta, megfogalmazta, akkor arra garanciát is  
kér, hogy azok teljesüljenek. Egészen addig, amíg a megfelelő garanciákat nem kapjuk meg, 
addig nem adunk egy fillért sem. De nagyon remélem, hogy ez pár napon vagy pár héten belül 
megtörténik, mert fontos az élelmiszergazdaság szempontjából, mint stratégiai ágazat és főleg 
az ott dolgozók és a Kométából élők szempontjából is, hogy a munkalehetőségük biztosítva 
legyen.  
Arról szeretném még Önöket tájékoztatni, hogy ha Dombóvár felé mennek mostanában, akkor 
ott láthatják, hogy jobb oldalon áll egy gyárcsarnok, nagy ipari hűtőket gyártó üzem épül, 
talán szeptemberben el tud indulni a próbagyártást, ez a Cabero, aki ezt a tevékenységet végzi. 
És talán arról is olvashattak, hallhattak, hogy a Fészek Áruházzal kics it ferdén szemben az  
útnak a másik oldalán a város egy területet értékesített, egy gyümölcslé feldolgozó üzem 
létesítésére, a vételárat befizette már a tulajdonos az építési engedély folyamatban van, és  
nagyon remélem, hogy ott is hamarosan elkezdődhet az építkezés és egy új élelmiszeripari 
üzem lesz. Azon túlmenően, hogy helyben foglalkoztat embereket közvetve, mintegy kétezer 
embernek a megélhetését biztosítja, részben új almalevet fog készíteni, az új 
almatelepítésekkel, illetve a régi, lepukkant almásoknak a felújításával fogja mindezt elérni és  
onnét veszi be az alapanyagot.  
Tisztelt Hölgyek, Urak 32 percre sikeredett, de azért állok most meg, mert sok minden 
gondolat eszembe jutott már és akkor tényleg nem lenne arra idő, ami a legfontosabb, hogy 
Önöknek adjam át a szót. Ez várható 2013-ban, természetesen közel sem a teljesség igénye 
nélkül mindazt, amit elmondtam, de bárminemű kérdésük van, akkor még megkapom a 
lehetőséget, hogy akkor már arról beszéljünk, amit Önök fogalmaznak meg, ami Önöket 
érdekli. Nagyon szépen köszönöm, át is adnám Önöknek a szót, tisztelettel arra szeretnék 
kérni mindenkit, aki szólni kíván, legyen kedves ossza meg velünk a nevét és a lakcímét, ez 
legfőképp a Jegyző Úrnak, illetve mindnyájunknak fontos, de Jegyző Úrnak pedig amiatt, 
hogy ha valamilyen kérdésre nem tudtunk válaszolni vagy nem volt kielégítő a válaszunk, 
akkor Ő tudja ezt megfogalmazni kollégáinkkal együtt és a címükre pedig elküldeni. Tessenek 
parancsolni, sok ismerős arcot látok. Kezdjük Répással, mert lehet, hogy előbb megy a busz.” 
 
Sütő Jánosné ……………………...: 
 
„Már 13. alkalommal vagyok itt egy bizonyos dolog miatt. Polgármester úr biztos tudja 
kívülről.” 
 
Szita Károly polgármester. : 
 
„Sok dolgot említett, most nem tudom melyikről van szól. Az út?” 
 
Sütő Jánosné ……………………….: 
 
„Mondtam én, hogy tudja. Most már tényleg el kellene jönni és megnézni, hogy milyen 
állapotban van. Ez a tél meg nagyon tönkretette. Egyszerűen folyik az oldaláról a föld rá az  
útra, főleg ilyen esős időben. Tavaly azt a választ kaptam polgármester úrtól, hogy  lesz 
pályázat, és ha nyer a város  pályázatot utakra, akkor számíthatunk rá, hogy esetleg az idén 
vagy valamikor kapunk segítséget.” 
 
Szita Károly polgármester. : 
 
„Teljesen világos, nagyon szépen köszönöm.” 



Sütő Jánosné ………………………….: 
 
„Ez lett volna a legfontosabb. Valahogy úgy érezzük, mi Répáspusztán, hogy kis 
mostohagyemekek vagyunk. Úgy érezzük, mint egy nagy lemez, amin fennakadt a tű, és 15 
éve mondjuk ugyanazt és sehol semmi. Azt, amit eddig kaptunk azt meg szeretném köszönni s 
mindenkinek, akinek része volt abban, ami megvalósult Répáspusztán. Kérem, hogy az 
utunkat helyezzék előtérbe.” 
 
Szita Károly polgármester. : 
 
„Nagyon szépen köszönöm. Folytassuk. Jöjjünk befelé a városba. – Toponár.” 
 
Kovácsné Csarnai Júlia …………………………...: 
 
„A Gém utca és a Posta utca felelőse vagyok. Most nem kérni jöttem, hanem köszönetet 
szeretnék mondani, hogy a Gém utcában meg lett csinálva az az ócska út. Ki lett javítva az  
aszfalt, és a Posta megállónál megjavították a lépcsőt a buszmegálló lejáróhoz és korlátot 
csináltak hozzá, így stabilabb. Én csak ennyit szerettem volna közölni, hogy nagyon szépen 
köszönjük.” 
 
Illés Jánosné ……………………………..: 
 
„Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület! Én szeretném megköszönni, hogy 
Toponár kapott két fő közmunkást a közterületek rendbetételére, de lenne egy olyan nagy 
kérésem, hogy ez kevés, még kettő kellene nekünk. Odatartozik, „Répás”, „Fészer”, 24 
területünk van. Itt kettő el fog veszni, mint a tű a szalmában. Nagyon kevés. Már 5 hónapja 
nincs közmunkásunk és van mit tenni. Nagyon megköszönném Toponár város részéről, ha 
megkaphatnánk a 4 főt, mert ebből kapna a sportpálya egyet. Tehát a sportpályára kellene 6 
órás 1 fő és nekem 3 fő kellene, hogy tudjuk teljesíteni a környezetünk rendbetételét.  
Én hoztam a Polgármester Úrnak egy levelet, mert nem akarom senki idejét „venni”. Én 
leírtam a Toponáron megvalósításra váró feladatokat, utak, járdák és egyebeket. Én ezt 
szeretném átadni.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Köszönöm szépen.” 
 
Illés Jánosné …………………………...: 
 
„Nem utolsó sorban, nagyon szeretném megköszönni Polgármester Úrnak, a 
Városgondnokság minden dolgozójának és a jelenlévőknek is, akik segítették Toponár 
fejlődését, hogy hozzájárultak, hogy valójában segítettek bennünket és jobbá teszik a 
környezetünket és az útjainkat, járdáinkat. Nagyon szeretném megköszönni, L. Balogh 
Krisztinát kiemelni, hogy a Kálváriát és a stációt, egyet megcsináltatott a családjával, és ezt 
tényleg kézbe vette, ezzel egy örökséget mentünk meg. Úgy érzem, hogy ezzel a köszönettel 
tartozom, mert még nem fejeztük be a stációkat, van még feladat ebben, de szeretnénk, ha az 
idén megvalósulna. Nagyon szépen köszönöm és további jó munkát kívánok.” 
 
 
 



Szita Károly polgármester: 
 
Köszönöm.  
 
Szalai Istvánné ………………………….: 
 
„Üdvözlöm a Polgármester Urat és a Képviselő-testületet. Én egy listát hoztam. 
Önkormányzati lakásban élek, tavaly áprilisban kaptam. A lakásfelújítással kapcsolatban 
lennének nekem olyan kéréseim, hogy az általam rendben tartott területen van egy 
melléképület, amit szeretnék elkérni. Eddig a polgárőrség használta itt, ott. De mivel ők már 
nincsenek és nagyon ritkán jelennek meg, de akkor csapatostul jönnek keresztül az általam 
bérelt területen. Én ezt egy lakattal lezártam, és mivel úgy bérlem ezt a lakást, hogy a 
hatalmas területet én tartom rendben, ezért jó lenne egy olyan helyiség, ahol én a fűnyírómat, 
a kerti szerszámaimat el tudom zárni. Ehhez hozzátartozik, nagy a terület, szükségem lenne 
56 m2 kerítésre. Mivel ez a Fő utcán van, a templommal szemben, központi helyen, én úgy 
gondolom, hogy egy viszonylag szép kerítés mutatósabb lenne és könnyebben is lehetne 
rendben tartani.  
Akkor van egy olyan kérésem is, hogy mivel a polgárőrség épületében nagyon sokszor volt 
csőtörés, én csak kettőt jelentettem, a falon keresztül annyira átázott az „én járdám”, hogy 
felfagyott és eléggé balesetveszélyes. Én ezt úgyis vállalnám, hogy ha az Önkormányzat 
segítene abban, hogy anyagot szállít nekem, akkor mi megcsinálnánk munkadíj fejében.  
Van még egy olyan része ennek az önkormányzati lakásnak, hogy van egy terasz, ami félig 
nyitott, téglából épült és ennek a terasznak a felújítását is vállaltam. A teraszoszlopnál van 
egy hatalmas „döbrögis” fa, ami korhadt és karnyi vastagságú ágak esnek le róla. Odáig már 
sikerült eljutnom, hogy a Hartner Rudolf engedélyezte, hogy kivágathatjuk. Erre nincs pénz, 
viszont eléggé balesetveszélyes. Addig nem tudom a teraszt sem rendbe tenni, amíg az a fa ott 
van, mert a gyökere nyomja fel az egész teraszt. Nyáron bepucoltuk, de ugyanúgy repedeznek 
a falak. 8 m-re van a fürdőszoba, amit teljesen felújítottunk és a gyökere ott van bent a 
fürdőszoba-járólap alatt.  
Nagyon sok törmelékem jött össze, sőt az előző lakók is hagytak ott rengeteg szemetet. Ezt 
sem tudom én elszállíttatni. Ebben tudna-e Polgármester úr segíteni?  
A Vagyonkezelőség jogot formál arra, hogy én cseréljem vissza a nagykapun a lakatot. Ez 
egy olyan épület, hogy két lakásban van jelenleg bérlő, viszont egy kapubejáró van, az általam 
bérelt területen van ez a haszonélvezeti út. Volt kis vitám, de csak szóban, hogy bármikor 
jöhetnek körbenézni, csak legyek otthon, mert nekem értékeim vannak kint és fél nap ne az én 
területemen álljanak azért, hogy a szomszédomban füvet nyírnak. Ezt ők nehezményezik, 
mert ők, akkor akarnak oda bejönni, mikor gondolnak egyet. E miatt volt egy kis vitám a 
Vagyonkezelővel.  
A kukát nem mindig viszik el. Jó ha egyszer viszik el, holott kétszer van szemétszállítás. 
Ennyi. Köszönöm.” 
 
Ruisz Györgyné, ……………………………..: 
 
„Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Városi Képviselők, Tisztelt Jelenlévők. Öt témával fogok 
foglalkozni. Az első a város tisztasága, takarítása. Kaposvár jelenlegi állapotában piszkos, 
szemetes város. Kérem, javaslom, hogy a város tisztaságáért felelős intézménynek legyenek 
olyan brigádvezetői, akik tudják, hogy milyen egy tiszta utca, hogy hogyan kell takarítani, 
tudjanak munkafegyelmet tartani. Ezzel semmi újat nem mondtam. Ha ezt tapasztalnám, 
akkor én erről egy szót sem szólnék. De gyalogjáró emberként nem ezt tapasztalom. Reggel 
pontos időben, esetleg negyedóra késés elnézhető, adják ki a munkát, napközben 



ellenőrizzenek, a munkaidő végeztével pedig vegyék át. Ha nem megfelelő, aznapra nem jár 
bér. A városlakókat is ellenőrizzék, aki szemetel, azt a helyszínen büntessék. A büntetést 
közmunkával, várostakarítással meg lehetne váltani. Az ingatlanhasználó kötelességét tegyék 
közhírré, ellenőrizzék, ha nem megfelelő, figyelmeztessék, majd bírságoljanak, illetve 
közmunkával ezt is meg lehetne váltani. Ha nem ezt tesszük, a takarítókat leszoktatjuk a 
rendes munkavégzésről, rontjuk a városlakók közérzetét, arról nem is beszélve, hogy a 
piszkos, rendetlen környezetbe nem hívhatunk, nem fogadhatunk vendégeket, gondoljunk az  
egyre növekvő idegenforgalmunkra. A tavaszi város-nagytakarításra mozgósítsanak minden 
intézményszervezetet, egyesületet, stb., minden kaposvárit, így az egész városra kiterjedő 
munkát lehetne végezni. Azután, a már kialakult állapotot kellene csak megőrizni. Kérem, 
hogy a közterületekre helyezzenek ki több szemétgyűjtőt, a jelenlegieket pedig fessék át.  
Második. A Szántó utca állapotáról. A kezdet: 2006-ban felújították az úttestet. A következő 
évben akkori városi képviselőnk, Juhász Tibor úr írásbeli ígéretéhez híven elvégezték a 
járdafelújítást, de csak a sokkal jobb állapotban levő, sokkal kevésbé igénybe vett déli oldali 
járdát. Az akkori alpolgármester úr ígéretét teljesítette, mert járdafelújítást ígért, arról nem 
volt szó, hogy a déli vagy az északi vagy a mind a kétoldali járda. Járdafelújítás megvolt,  
igaz, hogy csak a déli oldali. Az északi oldali járdafelújítására azóta sem került sor, pedig 
többször is kértük aláírásgyűjtéssel is támogatva. Most viszont bizakodással tekintünk a 
jövőbe. A Kapos Extra 2012-es évi október 11-i számában a városi képviselők beszámolóit  
olvasva – hát ettől most megkímélem Önöket, pedig itt van, ha valakit érdekelne 
részletesebben, villámpostán el tudom küldeni neki – kiderült, hogy egyetlen egy 
választókerületet leszámítva minden választókerületben volt járdafelújítás, útjavítás. Azért a 
12-es választókerületet felolvasom: „Folytattuk a járda- és útfelújítási programot a Béla 
király, a Budai Nagy Antal, a Dózsa György, az Irányi Dániel, az Anna, a Bajcsy-Zsilinszky, 
a Biczó, a Kaposi Mór, a Tallián Gyula, a Gróf Apponyi és a Hársfa utcában, valamint a Fő 
utca egyes szakaszain és a Németh István fasorban.” Én azt hiszem jól hallottam, hogy a 
Szántó utcát nem hallottam. Ezek után önkritikusan megállapítom: mégsem szorgalmaztuk, 
szorgalmaztam eléggé, ezért maradhatott ki a mi utcánk. Most ismét kérjük. Ha ez 
megtörténik, akkor sem maradok téma nélkül a jövő évben. 
Az adventi díszkivilágításról. Tudom, hogy luxus, de azt is tudom, hogy nagyon jó, hogy 
fontos. Amikor az emberek gyakorta súlyos gondokkal szembesülnek és még az esős, borús 
időjárás is nyomasztó, kell valami nyugalmat, békességet árasztó látvány, élmény. Kell a 
fényruhába öltözött karácsonyfa, kell a Fő utca sugárzó fényessége. Nagyon köszönöm. 
Negyedik. Kaposvár kulturális életéről. Joggal lehetünk büszkék rá, a város határát jóval 
túlnövő híre van. Ezt a vendégéjszakák egyre növekvő száma is bizonyítja. Értékes, rangos  
rendezvények, előadások, kiállítások, zenei programok stb. gazdagítják. A teljesség igénye 
nélkül (már úgyis sok idejüket vettem igénybe) kettőt említek meg. Megemlítésre méltó lenne 
ugyan a Somogy Táncegyüttes produkciói, Horváth Gáborné munkája, a Rippl-Rónai Villáról 
nem is beszélve és még nagyon-nagyon sok más. Az egyik, amit megemlítek a 
Kamarazenekari Fesztivál. Egyszerűen fel sem tudom fogni, hogy hogyan lehet ennyi zenei 
hírességet idehozni és a rendezés hatalmas feladatát ilyen nagyszerűen megoldani. A másik a 
Szivárvány Zenepalota igényes, változatos műsor kínálata. Rátermett vezetője, Török Tamás 
úr jól belakta.  
Ötödik. Az előbb elmondottakhoz kapcsolódik a következő kérésem, javaslatom. Valahol a 
város központjában legyen egy nagyobb vagy több kisebb tábla, amelyen több zárható 
szekrényke lenne. A szervezők ezekbe ingyen tehetnék ki az éves vagy a féléves vagy a 
következő hónapi programot. Az érdeklődők ennek alapján tudnának tervezni. Ez valóban 
nagyon szükséges lenne. Köszönöm, hogy meghallgattak.” 
 
 



Szita Károly polgármester: 
 
„Nagyon szépen köszönjük, és addig érezzük jól magunkat, amíg itt van közöttünk, higgye el 
nekem a Szántó utcával együtt.” 
 
Utasi Tamás, ……………………………..: 
         
„Három témában jöttem, a negyedik az tárgytalan lett, tegnap az Érdekegyeztető Fórumon a 
szakszervezet és a város megtárgyalta a költségvetést. Viszont lenne egy témám a felfestett 
bicikli utakkal kapcsolatban, a Gróf Apponyi utcának az egyirányúsítása és ami az  
érdekegyeztető végén történt, a szemétszállítás. Nem láttam a Bogó urat, ezért gondoltam, 
hogy a szemétszállítással kapcsolatban kérdeznék és felvetnék dolgokat.  
Kezdeném a bicikli utakat. Amióta megtörténtek ezek a felfestések, életveszély Kaposváron 
közlekedni gépjárművel. Az aki Kaposváron közlekedik gépkocsival és ezeket az utcákat 
használja, az folyamatosan megszegi a KRESZ-t. A KRESZ azt mondja, hogy huzamosabb 
ideig, még ha meg van szakítva a bicikli út, akkor sem közlekedhet a gépjármű  a bicikli úton. 
És ez a felfestés belekényszeríti a gépkocsivezetőket a bicikli utak folyamatos használatába. 
Én megértettem, hogy miért kellett ezeket felfesteni, de ezek az utak szélességében 
alkalmatlanok ezekre a tevékenységekre. Arról nem beszélve, hogy eddig is találkoztam 
szembe jövő biciklissel olyan helyen, ahol tilos szembe jönni a forgalommal egy egyirányú 
utcában például és most sem lehetne. Mert most ez a fajta bicikli utas dolog, nem bántva a 
bicikliseket, mert én magam is néha próbálkozok vele, bár a súlyom miatt nem nagyon 
sikerül, hogy azóta már a gyalogátkelő helyen is kerékpározva mennek át a biciklisek. 
Mondom még egyszer, tehát az egyirányú utcából tilos, tehát nem engedi a KRESZ tábla sem, 
ott is szembe jönnek. Tehát ezen szerintem valamilyen szinten, hogy ha átgondolja a 
képviselő-testület, változtatni kéne, ha mást nem az útvonalakon. Tehát nem a bicikli utakat  
szeretném megszüntetni, hanem az útvonalakat valamilyen szinten átstrukturálni. Tehát a 
Virág utcában egyszerűen élhetetlen a közlekedés és ugyanez vonatkozik a Kossuth Lajos 
utcába a kifordulásra. Épp itt beszélgettük a közmeghallgatás előtt, hogy most egy sávra 
szűkült, hogy jobbra, balra és egyenesen kell kihajtani a Kossuth Lajosból és elől például egy 
jobboldali kihajtó van, akkor lent a kereszteződésnél áll a kocsisor vége, mert ugye a 
gyalogost meg kell várni, amíg átjön a gyalogátkelő helyen. Ez lenne a bicikli utakkal 
kapcsolatos.  
A Gróf Apponyival kapcsolatban, én ott nőttem fel és akkor még a forgalom elbírta ezt a fajta 
szélességet. Most fizető parkoló van az egyik szélén és folyamatosan, amikor működik a piac 
a padkán és a zöldterületen hajtanak keresztül a gépkocsik, mert nem tudnak máshogy. Végig 
van parkolva a Gróf Apponyi, jön a szembe forgalom és menne a másik forgalom is, akinek 
ugye elsőbbsége van és nem tud mást csinálni, mint a Kórháznak a füves részére ráhajt és 
sártengert csinál előbb utóbb, mint, ami látszik is sokszor abban az utcában. Tehát szerintem 
meg kellene gondolni a képviselő-testületnek az egyirányúsítását az utcának. Az számomra, 
megmondom őszintén teljesen mindegy, hogy mely irányba, alkalmazkodik az ember.  
Na, most akkor egy olyan szemétszállítás, ami nagyon nagy falat. Az Érdekegyeztető Fórum 
végén beszélgettünk a következő képviselő-testületi ülésen elfogadásra váró 
rendeletmódosításról, a szemétszállítással kapcsolatban. És igaza volt Bogó úrnak, hogy 
megkülönböztetik az embereket, diszkriminatív nemcsak a kaposvári rendelet, amit el akarnak 
fogadni, maga a törvénykezés is, mert megkülönbözteti a társasházi lakástulajdonosokat és 
megkülönbözteti a családi házas tulajdonosokat. Méghozzá azon okból, hogy a társasházban, 
ha üres a lakás, akkor is kell fizetni szemétszállítási díjat, családi házas övezetben, tehát 
családi házban pedig most ugye az Önkormányzat adhat ki egy igazolást, hogy üres a ház és 
akkor csak a rendelkezésre állási díjat kell kifizetnie a tulajdonosnak. Én magam éreztem a 



saját bőrömön még néhány évvel ezelőtt, amikor még a családi házasnak se lehetett, hogy 
amikor édesanyám meghalt, több hónapon keresztül ki kellett fizetnem a szemétszállítási 
díjat, pedig nem keletkezett szemét. Örülök neki, hogy dr. Heintz Tamás országgyűlési 
képviselő is itt van, mert előfordulhat, törvénymódosítást kéne csinálni, mert én úgy tudom, 
hogy a társasházi törvény effektíve a társasházaknak a közös költségébe integrálja ezt a tételt. 
Innentől kezdve nehéz az, hogy lakásonként lebontva lehessen ezt csinálni. De a Bogó úr meg 
tegnap azt mondta az Érdekegyeztetőn, ennek még nem néztem utána, hogy van egy 
debreceni kúriai döntés, ami a társasházat, mint olyat kivette és azt mondta, hogy az 
egységnek a lakásokat és a lakástulajdonosokat kell tekinteni a társasházakban is. Tehát nem 
tudom, hogy a törvény hol lesz majd itt ellentétes, de szerintem ennek utána kéne nézni és  
kellene egy kis törvénymódosítást is csinálni. A szemétszállítással még egy probléma van, és 
ez főleg a külterület és most pont a családi házas tulajdonosok nevében szólnék, az 50 literes 
egységes edényzet. Ha jól tudom a törvény heti egyszeri ürítést ír elő, Kaposvár 
Önkormányzata kétszeri ürítést. Lehet, hogy nem így van, én így tudtam, tehát ezért nem 
vállalom a felelősséget, amit mondtam, mert ennek megint csak nem tudtam így utána nézni, 
hogy mi az előírás, mert ugye más törvények vonatkoznak erre, tehát nem szemétszállítási 
törvény vonatkozik, hanem teljesen mások. Mindenesetre van olyan családi ház, ahol három 
hét alatt sem telik meg egy 50 literes. Azt is tudom, hogy a KVG jelenleg nem alkalmas, 
mármint a gépei, hogy a súly alapján lehessen a szemétszállítást kiróni, mert ugyebár a valódi, 
a legjobb dolog az lenne, hogy ha egy-egy háznál, amikor megállnak, ott helyben le lehessen 
mérni azt, hogy ki mennyi szemetet csinál és akkor az alapján kellene fizetni. Tehát igazából 
ez az 50 liter is felmerült a tegnapi érdekegyeztetőn, hogy tudom, hogy az a legkisebb edény, 
de mégis valamikor nem jön össze ez a szemét. 
És akkor még egy eszembe jutott, mivel a Gróf Apponyi 20-ból jövök és az helyi védettségű  
épület. Érdeklődni szeretnék, hogy ír-e ki az Önkormányzat pályázatot a helyi védettségű  
épületeknek a minimális felújítására, karbantartására, mert a mi épületünk – amióta én 
emlékszem – nem tudom, voltam én ott közös képviselő is, de most más, mi még nem 
pályáztunk ilyenre. Régebben volt ilyen pályázat, most nem tudom, hogy van-e, akkor 
szeretném, ha erről Főjegyző úr tenne egy értesítést nekünk és akkor biztos, hogy 
bepályáznánk erre. Köszönöm szépen.” 
 
Szabolcs Imre, ……………………………..: 
 
„Három témám lenne. Az egyik a volt Bartók Béla Iskola, a környéken lakókat és engem is  
nagyon érdekel, hogy mi lesz a jövője. Errő l szeretnék kicsit hallani, mert eléggé foglalkoztat 
bennünket, sok rémhírt is hallottunk. Például, hogy hajléktalan szálló. De egyébként az 
iskolának a korlátolt használata okozza azt is, hogy a mellette levő Mikszáth és a Bartók Béla 
utca sarkán levő területet rendszeres szemétlerakónak használják. Úgyhogy már a 
Városgondnokságot többször hívtam és többször elszállították, úgy kéthavonta mondjuk az ott 
összegyűlő szemetet. Emiatt, amit a hölgy is említett, esetleg lenne valami köztéri 
szeméttároló, amibe bele lehet rakni, tehát, amit nem kukába rakunk.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Most melyik területre gondol?” 
 
Szabolcs Imre, ……………………………….: 
 
„Ez a Bartók és a Mikszáth sarka, az iskolánál. Hát ott mondjuk az etnikai összetétel elég 
érdekes. Nem tudom, hogy mindenkinek van-e kukája ott, javasoltam egyszer egyébként a 



Városgondnokságnak is, hogy meg kell nézni, akik ott a környéken laknak, hogy kukával 
rendelkeznek-e. Ezt a KVG megnézhetné, ha nem, akkor meg hát elő kell írni, mert valószínű,  
hogy ez is oka lehet, hogy oda pakolják ki a szemetet. Szóval egyébként tragikus sok esetben 
a városban a köztisztaság helyzete és mondjuk ez a környék főleg ilyen szempontból eléggé 
fertőzött.  
A Mikszáth utcában a járdák állapota megint kritikus, mert az utca is lejt lefelé és akkor a 
házaktól kifelé is lejt az úttest felé, tehát duplán lejtős az utca. És hát a járda annak idején, 
amikor készült, nem tudom mikor, elvileg 50 évvel ezelőtt, akkor egy durván 5 centis  
salakrétegre van egy 3 centis bitumen réteg rárakva, amit hát a fák gyökerei felnyomtak, már 
kitöredezett, úgy hogy télen frászban vagyok, hogy letakarítsam a járdát, mert ha elesnek, 
akkor valószínű, hogy a hepe-hupa miatt esnek el és nem a takarítatlansága miatt. De hát nem 
tudok mást csinálni és egyébként az egész utcában ez van. Gondolom máshol is vannak 
járdagondok, de hát ahol azért vízszintes (hál’ istennek a Szántó utca ilyen szempontból 
előnyben van velünk szemben), ott azért még el lehet botorkálni, de nálunk ez egyébként 
eléggé tragikus.  
De mondom a volt Bartók iskolának a sorsa az, ami érdekelné a lakókat a környéken. 
Köszönöm szépen.” 
 
Gosztonyi Zoltán Somogy Megyei Népművészeti Egyesület: 
 
„Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületet és Polgármester Urat is. A Somogy Megyei 
Népművészeti Egyesület képviseletében szeretnék figyelmet kérni.  A biztatást igazából a Pici 
nénitől kaptam. Mint a kultúrának a mostani aktuális motorja és hajtóereje, azt mondja: 
álljunk ki magunkért. Igazából kérni szeretnénk. Egyesületünk ’97 óta működik és Somogy 
megyének a tradicionális népművészetét, élő népművészetét képviseli és viszi tovább. 
Tagjaink különböző szakmákban, 12 különböző mesterségnek a tudását birtokolják és ezek 
között vannak szakmailag elismert népi iparművészettel, népművészeti ifjú mestere, illetve 
népművészet mestere címmel elismert alkotóink. Korábban az egyesület a Somogy Megyei 
Művelődési Központnak az égisze alatt alakult meg és az ő patronálásában működött egészen 
2005-ig, ahol talajt vesztettünk és onnantól kezdve önállóan próbálunk működni és képviselni 
azokat a feladatokat, amiket vállaltunk. Ezek a feladatok a népművészetünknek, Somogy 
népművészetének a tovább éltetése és ennek a propagálása. Ez különböző bemutatkozásokon 
szokott működni, a Festők Városán, esetleg a Testvérvárosokban vagy Budapesten a 
Mesterségek Ünnepén. Azon kívül, amit még mi nagyon fontosnak tartanánk, ez az oktatás, 
ami a gyerekeknek, illetve felnőtteknek a szakmába való beavatását és ezáltal is a 
népművészetünknek a tovább éltetését segítené. Büszkék vagyunk a népművészetünkre, 
remélem, hogy erre lesz fogadókészség is. Igazából azzal a nagy kéréssel jöttünk a Képviselő-
testület elé, kapcsolódnék a Polgármester Úrnak az önkormányzati törvényhez előbb 
elmondott pár mondatához, hogy rendelkeznek-e olyan ingatlanokkal, ahova esetleg egy civil 
szervezetet el lehetne helyezni. Ugyanis most a gazdátlanságunk révén a műhelyeinket, 
eszközeinket sem tudjuk elhelyezni, tehát bérelt helyiségekből, amibő l vagy kitesznek éppen 
vagy éppen el tudunk helyezkedni. Egy ilyen kérésünk volna, ahol működhetne egy 
színvonalas elhelyezéssel, esetleg egy kis bemutatkozási lehetőséggel, galériaszerű  
megoldásra gondoltunk, amennyiben ez támogatásra kerülhetne. És tudnák értékelni azt, hogy 
ezzel a kultúránknak ezzel a pici szeletével, amire Somogy egyébként nagyon büszke lehetne, 
jobban élnének. Én el tudom képzelni, hogy a városnak az egyéb rendezvényeihez vagy a 
testvérvárosi kapcsolatot kihasználva akár kiállítás, akár élő bemutatóval bármilyen úton 
módon kapcsolódhatnánk, de nekünk ehhez mindenképpen szükségünk lenne egy helyiségre.” 
 
 



Szita Károly polgármester: 
 
„Kik vagytok? Fazekasok vagytok?” 
 
Gosztonyi Zoltán Somogy Megyei Népművészeti Egyesület: 
 
„Fazekas, szövő, fafaragó, nemezelő, csipkeverő, bőrös, számtalan szakma. És most is van 
egyébként működő műhelyünk, most a múzeumban béreltünk helyiségeket, de mindig úgy 
van csak, hogy ilyen „tól-ig” határig van pici, kevés, de ez most ilyen önköltséges alapon 
működő megoldás. Tehát mindenképpen jó volna, ha volna egy olyan lehetőségünk, amit  
tudnánk működtetni és használni és a városnak az örömére, színesítésére ezt működtetnénk. 
Ehhez kérném a támogatásukat. Ezt a pár mondatot én leírtam. Köszönöm szépen.” 
 
Nagyné Boros Mária, …………………………….: 
 
„Az első, amit szeretnék megkérdezni és ezt egy kicsit nehezményezem, miért nem kaptuk 
még meg a sárga csekkeket, amit március 15-ig be kell fizetni, mármint, hogy az adókat?” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Én megkaptam.” 
 
Nagyné Boros Mária, ……………………………..: 
 
„Én nem kaptam meg. Egyik az, hogy máskor korábban szoktuk megkapni, tudjuk, hogy 
emelkedik, azért már február 20-án jó lenne tudni, hogy következő hónap 15-éig mit kell,  
mennyit kell befizetni.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Csak úgy mondom, hogy megnyugtassam, nem emelkedik.” 
 
Nagyné Boros Mária, ………………………………..: 
 
„Jó. Köszönöm szépen, ez egy jó hír. De azért ezzel az adóval, ami ugye nem ingatlan adó, 
hanem kommunális adó, ezzel kapcsolatban van egy nagyon fontos kifogásom és nem 
magamról beszélek. Szeretném elmondani, hogy nekem két ingatlanom van, egy 72 m2-es  
összkomfortos meg egy 18 m2-es isten háta mögötti, a Körtönyei bükkben egy ici-pici kis  
hétvégi ház. Gyakorlatilag a kettőért majdnem azonos összeget fizetek. A Körtönyei bükkben 
nemhogy térkő, járda, aszfalt, semmi nincs, bokáig járunk a sárban és vannak akik ott kint 
laknak, de ott nincs kint vezetékes víz, szennyvíz, ott nem megoldott nemhogy a gáz, a 
vezetékes telefon vagy itt bent akár a kábeltévé, internet, ott semmi infrastruktúra nincs.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Körtönyebükkről tetszik beszélni?” 
 
Nagyné Boros Mária, ………………………………….: 
  
„Körtönyebükkről, igen. Be az erdőbe megy ez az utcácska és annyit szeretnék elmondani, 



hogy én ezt furcsának tartom, hogy ahol gyakorlatilag nulla az infrastruktúra az egyetlen egy 
ami van, villany van, semmi más és majdnem ugyanazt fizetem érte, mint amit a szuper 
összkomfortért, ahol az internet is bent van. Ezt nagyon sajnálom. Nem magamért szólók én, 
ezt is, meg azt is ki tudom fizetni. De akik ott kint laknak, merthogy életvitelszerűen lakik 
mellettem, ott a hétvégi házamnál jobbról, balról család, azok ott nyakig sárban járnak, olyan 
szegények, mint a templom egere és a szívem megszakad, amikor most nagyon örülnek, hogy 
a Marikának olcsóbb lesz bent a távfűtés, ők meg fával fűtenek és nincs villanyuk, mert már 
kikapcsolták. Szóval egy kicsit úgy kellene néznünk a dolgot, hogy a nagyon szegény 
emberekre is oda kéne figyelni.  
Az úttal kapcsolatban pedig én nem azt kérem, hogy térköves legyen vagy akármilyen járda, 
de ha itt annyit építkeznek Kaposváron, mint amennyit és az mindig bontással is jár, és nem 
igaz, hogy fölmart aszfalttal, sittel vagy valamivel ne lehetne megoldani azt. Nem térkövet 
kérünk, de ki lehessen menni gumicsizma nélkül. Ez lett volna az egyik. 
A szeméttel kapcsolatban a kuka bérlési díjával kapcsolatban nagyon föl vagyok háborodva. 
Most nekünk két lépcsőháznak, kettőnknek van egy közös kukánk. Ezt a kukát mi béreljük, a 
kuka bérléséért a szomszéd lépcsőház is meg mi is negyedévenként 9.000 forintot fizetünk, 
tehát negyedévente 18.000 forintot. Ezt, hogy ha beszámolom, hetvenvalahány forintot 
fizetünk a kuka bérlésére. A fiam megnézte, egy ilyen használt kukát 50.000 forintért meg 
lehet vásárolni. Az évi bérleti díja több a kukának, mint amennyit a kuka ér. Úgyhogy, nagyon 
szeretném, ha megnéznénk ezeket, engem nagyon fölháborít.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Miért nem vesznek egyet?” 
 
Nagyné Boros Mária, …………………………….: 
 
„Hát ezt fogjuk csinálni. Csak azt nem tudjuk, hogy a Városgazdálkodás hogy tud éves 
szinten bérleti díjban többet beszedni, mint amennyi az ára. És viszont, ha itt vagyunk, akkor 
én ezzel a rezsicsökkentéssel kapcsolatban a következőt szeretném elmondani. Nagyon szép 
meg jó dolog ez a rezsicsökkentés, meg nagyon klassz ez a bankadó, mert nem mi fizetjük, 
hanem a bankok, de azért szeretném elmondani, hogy egyedül élek, mondjuk kéthavonta van 
kétezer forint vízszámlám, kétszázat megspórolok, havi százat spórolok, hurrá. De azért, 
amiért a számlámról a készpénzt felveszem bank automatából eddig ingyenes volt, ott elmegy 
háromszáz. Na, most akkor innentől kezdve itt nyertem százat ott meg buktam hármat, hurrá, 
nagyon jól állunk. Nagyon föl vagyok háborodva, nem igaz, hogy nem tudta a Kormány, hogy 
a bankok igen is átteszik a bankadót, és ami eddig ingyenes volt, az most már pénzbe kerül. 
De visszatérve a körtönyebükki utat gyakorlatilag pénz nélkül meg lehet csinálni,  le lehet oda 
rakni építési törmeléket, fölmart aszfaltot. Nem ide kell ledepózni, hanem oda, legfeljebb még 
egy úthenger kell hozzá. Ja és még egy. Ott laknak kint olyan gyerekek, akik iskolába járnak, 
de babakocsit nem tudnak használni a kicsi gyereknek, ölbe viszik a gyereket, mert a 
babakocsit nem lehet eltolni. Szóval, amíg az egyik oldal itt az Ady Endre utcában térkövön 
megy, gyönyörű szobrok között járkálunk, két és fél, három kilométerrel odébb belefulladunk 
a sárba. Jó lenne a perifériára is egy kicsit odafigyelni.  És még egyszer, nem magam miatt 
mondom, itt lakom a Tesco mellett, bent középen és mindenem van a lakásban.” 
 
Farkasné M. Margit, ………………………………: 
 
„Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Polgármester Urat és a tisztelt képviselő Urakat, 
Hölgyeket. Bocsánat fordítva, de hát ugye én nő vagyok, akkor az urakat veszem előre. Van 



nekem nagyon súlyos magánproblémám, de erről csak annyit kérek, hogy kapjak egy olyan 
időpontot, akár a Polgármester Úrtól, akár a Kéki Úrtól, de nem száz év múlva, mert sajnos  
engem az most érint. Hogy teljesen jogtalanul, jogellenesen a távfűtők, amely az 
Önkormányzathoz tartozik, mint Önkormányzati Vagyonkezelő nem az én szerződésemre, 
hanem a más szerződésére, igaz, hogy a bérlőm volt, de ővele kötött szerződést a távfűtő és az 
én nyugdíjam 33%-át tiltották le. Méghozzá úgy, hogy az első hónapban egy fillért nem 
tudtam volna felvenni, ha a bank nem intézte volna el egy órán belül, hogy megkapjam a 33% 
feletti részt, majd két hónap múlva értesítettek, hogy mért vonják le és mért vonták el a 
nyugdíjamat. A fiam, mint tudva lévő, öt éve van munka nélkül, hát azért mondjuk ez túlzás. 
Na, akkor inkább áttérek ezek után azokra a dolgokra, amelyeket szeretnék elmondani. 
Polgármester Úr valószínűleg emlékszik rá, bár elég régen volt, 2004-ben, ugyanitt kértem és  
sikerült is megkapni, mégpedig nagyon rövid időn belül, hogy a Honvéd utcai részt, 
játszóteret felújították stb. Padot kaptak a homokozó környékén, amit hála istennek a 
kismamák elfoglalnak, mert hála Isten ott, például csak a mi házunkba két éven belül nyolc 
gyerek született, nekem semmi közöm hozzá. Na, akkor annak idején azt mondtam, hogy jók 
azok a padok ott, mert kell a kismamáknak, akik odafigyelnek, ha odafigyelnek – ez zárójel – 
a gyerekekre, hogy mi történik és főleg azokra, akik annak ellenére, hogy ott van, hogy 
játszótéren dohányozni tilos, meg most már sok helyen, ennek ellenére lelki nyugalommal 
dohányoznak és nem a kismamák szólnak, hanem én balhézok. Minthogy balhézok azért, 
hogy ne rugdossák a falat, egyszer már hallottam, hogy egyszer valaki meg fog verni ezért. 
Gumicica a szobor, tetszik tudni, az a gyönyörű szép kis szobor, amit tönkre tesznek, amit 
onnan úgy el kéne helyezni. Valahogy úgy, hogy a látótérbe legyen jobban és lovagolnak 
rajta, elforgatják. Nincs itt a Csonka Béla, mert ezt ketten szoktuk általában fölvetni felváltva 
ezt a szobor kérdést. És én gondolom, hogy egy táblára érdemes lenne kiírni, hogy ki 
készítette a szobrot, annak a kedvéért, aki megnézi, mert tényleg szép az a szobor. Ha 
megnézi valaki, hátha érdekli, hogy ki készítette a szobrot. 
A tisztaságra, ami itt elhangzott, én azt nagyon sokszor emlegetem, hogy minden rendelet  
annyit ér, amennyit betartatnak belőle, de viszont annyit tudnak betartani, amit ellenőriznek. 
Nahát, ott azon a parkon azért úgy érdemes lenne, én azt ajánlanám, hogy áldozzanak rá egy 
hetet, egy hétig tényleg ellenőrizzék a dohány, a cigaretta eldobását, a szemetelést, a kocsik 
keresztül mennek mindenen, én azért kértem meg és annak idején köszönetet is mondtam, 
hogy a hinta mellett az egyik sort azt a saját pénzemen csináltattam annak idején, a másikat  
azt a Hartner Úrék csináltatták meg, hogy ne tudjanak a teherautók egyszerűen ott keresztül 
menni. Nem érdekelte, hogy hinta nem hinta, játszótér nem játszótér, hanem puff, keresztül.  
A másik az, hogy olyan szemetes az a szerencsétlen park, hogy az valami eszméletlen. 
Kutyák, már sok panasz volt emiatt, most rájöttek úgy látom az emberek valahol ellenőrzik, 
rájöttek, hogy a világ végéről is oda lehet hozni a kutyákat, mert azzal a világon senki nem 
törődik. Ugyancsak nem törődnek sajnos azzal, hogy belemegy a kutya a homokozóba, utána 
ugye én balhézok, hogy cseréljék a homokot, hát mondjuk, nem lehet minden héten cserélni,  
mert, hogy a kutya belemegy a homokozóba. A kismamák meg ott ülnek, és nem mernek 
szólni, hát ez elég nagy baj. Na, most én szerintem a tisztaság ügyében, de hát nehéz a fejekbe 
rendet teremteni. Volt rá példa, hogy valakit láttam az erkélyről, hogy eldobta a 
papírzsebkendőt, leszóltam, hogy elvesztett valamit, visszanézett, azt mondta ez csak a 
papírzsebkendő. Na, most akkor mi van, hát valami nagy baj van szóval a fejekben is.  
A másik dolog az, hogy a mi házunk előtt is van egy a távfűtőknek, ahol javítják a csöveket  
egy ilyen vaslemez, akna, amit egy nagyon vékony lemez fed el. Na, most ezt nem egyszer, 
most például egy három, négy hónapon belül legalább háromszor horpasztották úgy be, hogy 
bele is esett, mert, vagy ugráltak a gyerekek, vagy a kocsik bejönnek megrakva és keresztül 
mennek rajta, akkor az behorpad. Na, most az én fiam megcsinálta, mondjuk nem egyszer, 
hogy megpróbálta valahogy körbe keríteni, hogy addig, míg meg nem csinálják, de oda 



valami masszívabb kellene, mert ez egy egész vékony vaslemez, amennyit én értek a 
vaslemezekhez, abból gondolom.  
Na, most a játszótérrel kapcsolatba volna egy kérés. Nincs vagy van-e véletlen ott a játszótér 
környékén belül az Önkormányzatnak egy olyan helysége, amit elsősegélynyújtásra lehetne 
használni? Ha nem, akkor megoldható lenne-e, hogy a fogászatnál, amikor nincs is rendelés, 
legalább az előtérbe egy kis helységet biztosítanának. Tavaly az egyik gyerek nagyon csúnyán 
elvágta, nem tudom mibe az ujját, de nagyon. A gyerekek azt tudták, hogy én minden lébe hat  
kanál vagyok, fölszaladt az egyik hozzám, mondta, haverjának ömlik a vér és valóban ömlött 
a vér a kezéből. Mondjuk fölvittem hozzám, elsősegélyt nyújtottam, cserkész lévén tanultam 
is és bekötöztem neki és mondtam, hogy az anyukája vigye el a baleseti osztályra, de sajnos a 
gyerekekkel, ugye ez elő szokott fordulni, hogy elesnek. Nem beszélek arról, hogy volt olyan 
eset, hogy leesett a hintáról a gyerek, mert nincs, aki rászóljon, hogy ne úgy hintázzon, hogy 
lerepül a hintáról és formálisan nyílt törést kapott a srác. Amíg a mentő kiér azon is lehet 
valamennyit segíteni, ez lenne az egyik. A másik pedig az, hogy kisebb-nagyobb dolgait a 
gyerek el tudná intézni. Nagyon sok gyerek jár le és tényleg viszik a bokorba, viszik a fa 
mellé, nem egészen gusztusos.  
Na, most a Mini Presszóról mondok valamit. Ugye, most már nem lehet bent dohányozni, de 
ugye valahogy a rendelet úgy szól, hogy 5 méterre a faltól.  Nem beszélek arról, hogy az 1 
méter járási lehetőséget biztosítani kéne. Nem biztosítják. Most, amióta kint lehet dohányozni, 
azóta a kirakat elé tettek pontosan egy asztalt és ott dohányoznak, őnekik föl van az ott terítve 
egy zöld szőnyeggel, hogy az úgy nézzen ki, mintha kert lenne. Tehát a Minivel valamit  
csinálni kéne, most, amióta a gépeket paterolni kellett, megszüntették, azóta csak zenegép 
van, de olyan, hogy a ház remeg. Az előző tulajdonosnak nyolc óráig volt nyitvatartási 
engedélye, Ő megkapta tízig, nem beszélek arról, hogy ugye az a zárás, az nem tízkor van. 
Nem fiatalok, hanem ilyen fiatalok laknak általában, mint amilyen én is vagyok. 
Visszatérve az emlékeztetőre a padok, annak idején ugye azt mondtam, hogy nem tudnak a 
vénasszonyok kiülni a kispadra és éppen ezért azokat a kőpadokat, ami balesetveszélyes volt, 
az eltűnt, megcsináltatta Polgármester úr, de viszont van ott az a kőpad, egyébként, amin hát 
leül szegénykém, aztán támla még csak véletlenül sincs, mondjuk, húzza ki magát, ez igaz. 
De, amikor ott ül egész délután, akkor nem tud úgy ülni, hogy húzza ki magát és úgy üljön 
vigyázzba, hanem mondjuk, ha megtámaszkodhatna. Egy-két-három padot mondjuk támlával 
lehetne ellátni. És nem tudom, hogy lehetne a szobrot áthelyezni és egy kicsit a virágokkal, 
mert most sajnos nincs rá pénz.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Nagyon szépen köszönöm. Tessék parancsolni. Én be fogom záratni az ajtókat, mert egy 
háromnegyed órát kérek majd Önöktől majd a válaszadásra. Ezért szeretném tömörebb 
hozzászólásra késztetni a hozzászólni szándékozókat.” 
 
Kemencei Róbert, ………………………………...: 
 
„Köszönöm szépen Polgármester Úr, köszönöm a szót tisztelt Képviselő-testület. Én egy 
olyan ember vagyok, aki az Önök Kormánya szerint annyit is ér, amije van. Hát azért vagyok 
itt, hogy több dolgot is kérdezzek, illetve több dolgot is szóvá tegyek. Szó volt a 
munkahelyteremtésről ebben a városban, ezzel kapcsolatban kérdésem az, hogy mi várható az  
idei közfoglalkoztatásban? Ugyanis az elmúlt években 2010-ben még ezer fő  közcélú munkás  
volt jelen a városban, ezek közül közintézményekben is dolgoztak emberek, voltak 
udvarosok, portások. Tudomásom szerint idén nagyon kevés számú ember kerülhet be ezekbe 
a közmunkaprogramokba, illetve arról is van tudomásom, hogy 197 fő lesz az, aki 



intézményes közfoglalkoztatási keretében munkát vállalhat. Arra ugyan választ még nem 
kaptam, hogy milyen munkakörökben és milyen városi intézményekben lesz erre lehetőség, 
tehát ezzel kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy hány embert fognak a 
közfoglalkoztatásba bevonni ebben a városban? Ezeket az embereket hány órás hat, illetve 
nyolc órás foglalkoztatásban fogják-e foglalkoztatni? Milyen munkakörökben, milyen 
foglalkoztatóknál lehet közmunkát vállalni és, hogy a város intézményeiben végzett 
közfoglalkoztatás keretében a lehetséges munkavállalók kik lesznek? 
Illetve azt szeretném még megkérdezni, hogy a város mit kíván tenni a munkanélküliség 
csökkentéséért és a fiatalok elvándorlásának megakadályozásáért? 
Aztán a munkahelyteremtésen túllépve közlekedéssel kapcsolatos kérdéseim is vannak. A 
kerékpárútról ugye már itt szóltak előttem, vannak balesetveszélyes szakaszai, ugye a Kossuth 
Lajos utca szóba került. Viszont a tömegközlekedéssel kapcsolatban a helyijáratú autóbuszon 
megvásárolt jegy többe kerül, mint egyébként, hogy ha az ember máshol vásárolja meg a 
menetjegyet. Úgy gondolom, hogy a vonaltársaság visszaél a monopol helyzetével, hiszen 
mindenhol egyenlő áron kellene a szolgáltatást biztosítani azoknak az embereknek, akik az 
autóbusz-közlekedést igénybe veszik, tehát egyenlő áron kellene az utazás feltételeit  
biztosítani. Aztán az autóbuszvárókról is hallottunk, hogy lesznek szép, új autóbuszvárók, 
kérdés, hogy meddig, ameddig szét nem verik ezeket. Az autóbuszokkal az a helyzet, hogy az 
autóbuszok műszaki állapota rossznak mondható. Vannak olyan buszok, amelyeken a gumik 
állapota nem megfelelő. És hát fontosabb volna a buszoknak, a buszparknak a megújítása 
elsősorban, mert az szolgálná a közlekedési igények kielégítését, mert lehet egy buszváró 
szép, csak kérdés, hogy meddig marad ugye olyan.  
Aztán szó volt a köztisztaságról is. A köztisztaság keretében itt szó volt arról, hogy nem 
megfelelően végzik a munkások azt a feladatot, amit rájuk bíznak. Hát erre azt tudom 
mondani azoknak, akik ezt megkérdezik, hogy az Önök Kormánya megmondta, hogy 47 ezer 
forintból meg lehet élni. Nos, hogy ha 37 ezer forintot keres egy közmunkás hat órás  
munkáért, vagy 49 ezer forintot keres egy nyolc órás munkáért, kérdés, hogy ezért elvárható-e 
az, hogy ő rendesen végezze a munkáját, amikor a mindenkori minimálbér a szakképzetlenek 
számára az közel 64 ezer forint. Tehát egy rendes munkás és egy közmunkás között, aki 
szemetet szed, van 15 ezer forint különbség.  
Tulajdonképpen így a köztisztaságra vonatkozóan a Pécsi utca végig merő szemetes, főleg a 
Nádasdi utca környéke, tudjuk, hogy miért. 
Aztán tavaly októberben a Tüskevári városrészben kitisztították a Kanizsai út 56-hoz bevezető 
vízelvezető árkot. Ez tavaly októberben volt, azóta is ott vannak azok a gallyak és szemetek, 
amiket abból az árokból kiszedtek az akkori közmunkások. 
Aztán épülnek az itt jelenlévő  városi képviselők utcáiban új járdák. Ez jó és szép, de többször 
jeleztünk egy olyan problémát.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Melyik képviselő?” 
 
Kemencei Róbert, ……………………………………..: 
 
„Ezt most nem nevezem meg, mert nem akarok személyeskedni.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Bocsánatot kérek, ne személyeskedjen, mondja meg.” 
 



Kemencei Róbert, …………………………………...: 
 
„A Szent Imre utcában, ott volt járdafelújítás.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„És melyik képviselőnek az utcájában épült ez a járda?” 
 
Kemencei Róbert, …………………………………...: 
 
„Ott a tüskevári képviselő asszony utcájában, a Gelencsér Ferencné utcájában.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„És azért épült, mert ő ott lakik?” 
 
Kemencei Róbert, ……………………………………..: 
 
„Hát én nem akarok ezzel vádaskodni.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Hülyeséget ne beszéljen már.” 
 
Kemencei Róbert, ……………………………………..: 
 
„Azt akarom kihozni az egészből, hogy van egy olyan probléma szintén a Tüskevári 
városrészben, hogy a Kapos-Tüskevár állomás épület, amely tavaly 5 és fél millió forint  
értékben a MÁV felújíttatott, ott van egy bejáró, ami az állomáshoz bevezető kocsibejáró a 
parkolóhoz, az balesetveszélyes, kátyús. Jeleztük ezt a kormányhivatalnak, a 
Városgondnokságnak is ezt a problémát. A Városgondnokság építési törmelékkel betömködte 
a lyukakat, azóta ez az állapot megint balesetveszélyes, ez a városhoz tartozik és kátyús, ezzel 
kellene valamit kezdeni, tehát szeretnénk kérni ennek az aszfaltoztatását ennek a 
kocsibejárónak.  
Aztán lenne egy olyan kérdésem is, hogy milyen a lakhatás? Tudomásom szerint, ugye 5-10 
évet is várni kell egy szociális bérlakásra, hogy ezen változtatni kívánnak-e vagy nem, azt 
szeretnénk megtudni. Illetve azt, hogy a város miért árulja az üresen álló lakáscélú 
ingatlanjait, amiket ki lehetne adni rászoruló embereknek. Tehát Kapos Extra újságban 
jelennek meg ugye a Vagyongazdálkodási Igazgatóság által kiadott ilyen hirdetések.  
Aztán Kaposváron miért nincs tűzifa segély, tehát az a másik kérdésem. Ugyanis a 
Családsegítő Központot többen is megkeresték, szerettek volna télen tüzelőhöz jutni, egy kis 
segítséget kapni, hát ezzel kapcsolatban az a kérdés, hogy kapott-e a Családsegítő Központ 
erre támogatást, illetve kik voltak azok a rászorulók, akik kaptak, hiszen egy 44%-os tartósan 
egészségkárosodott, idős, kevés keresetből rendelkező hölgyhöz sem jutott el a segítség ilyen 
irányba, ha volt ilyen, hogy tűzifa segély. 
Aztán még egy olyan kérdés van végül is, ugye a civil szervezetek is felmerültek, ugye jó 
lenne, ha a civil szervezetek is kapnának lehetőséget egy helyen akár több is, akiknek nincs  
saját helységük, hát szerintem erre is lehetett volna megoldás, illetve hát lehetne, mert vannak 
a városban üresen álló épületek is. És hát kiváló lehetőség lett volna erre, ha ezt korábban 
valaki felveti vagy gondol rá a Petőfi Általános Iskolának az épülete, ahol most 



bevásárlóközpont van. Épülnek ilyen bevásárlóközpontok a városban, már túl sok is van 
belőle, csak az embereknek nincs vásárlóereje, akkor tulajdonképpen nem értem, hogy mi a 
lényege az egésznek. Hát ennyit szerettem, volna elmondani, köszönöm szépen.” 
 
Stickl Gábor, ……………………………………: 
 
„Jó napot. Igazából én beteg is vagyok meg fáradt is, nem is akartam felszólalni, de egy két 
percet elmondanék. Itt mindenki jön a problémáikkal, gondolom mindenkinek az a 
legfontosabb, de a hölgy felszólalt a Körtönyebükk utcából, csak azért szólok én is. Vannak 
Kaposváron olyan gyerekek, akik gyakorlatilag éheznek, nem jutnak megfelelő  mennyiségű  
élelmiszerhez. Például a Körtönyebükk utcában, ott is van egy család, akiket most már egy fél 
éve támogatok élelmiszerrel, mert gyakorlatilag éheznek. Három gyerek lakik a családban, a 
negyedik nem lakik velük és nagyon, nagyon szerény körülmények között laknak. Most is 
voltam náluk, élelmiszert vittem nekik, most az élelmiszer gondjuk meg van oldva, de ahogy 
a hölgy is mondta, nincs vezetékes vizük, nincsen semmiféle infrastruktúra a lakásban, 
gyakorlatilag én még ilyen nem is láttam, a 19. századi körülmények között laknak, holott 
nem isznak, nem dohányoznak. Van egy sérült, autista kisgyerek is a családjukban és olyan 
lakhatási körülmények között vannak, mondjuk saját lakásba, nem tudom az Önkormányzat 
tud-e ebben segíteni, hogy fűtés is csak egy szobában van nekik. Rendszeresen betörnek 
hozzájuk, télen például úgy kellett egy kályhát vásárolni, mert nem volt fűtésük, mert azt is 
ellopták. Kiteszik a lábukat a házból, gyakorlatilag azt mondja a hölgy, hogy havonta egyszer 
betörnek. Kályhát, téglát, háznak kiszedték az oldalát, ilyen körülmények között laknak és 
igazából ebben nekik segíteni nem tudok, csak az élelmiszergondjukat tudom megoldani, de 
nem tudom az Önkormányzat tud-e ebben segíteni esetleg nekik, esetleg egy ablakot, mert 
már az ablakokat is ellopták az egyik helyiségből, ez pontosan a Körtönyebükk 29. szám. A 
hölgy, aki az előbb felszólalt csak azért szólok én is, mert tényleg olyan körülmények között 
laknak és a gyerekek, amikor iskolába járnak, le kell cserélniük a csizmát az utca végén, ott 
kell nekik hagyni és másik cipőbe mennek az iskolába. Elképesztő körülmények között 
laknak. Nekem élelmiszerüzleteim vannak a városba, az alkalmazottaim felhívják sokszor a 
figyelmemet, hogy kiknek kellene segíteni, rendszeresen, már heti rendszerességgel vannak 
olyan emberek, akik nemcsak egy üzletben, ahol a gyerekek nem jutnak megfelelő  
élelmiszerhez, majdnem, hogy éheznek, ezt az alkalmazottaim elmondják nekünk, nem 
tudunk mindenkinek segíteni,  de nekem ez havonta elég nagy kiadás, nekem is három 
gyerekem van, nem tudunk mindenkin segíteni. De az Önkormányzat esetleg körbe tudna egy 
kicsit nézni az óvodáknál vagy bölcsődéknél, megkérni egy-egy óvónőt, hogy nézzék meg, 
melyik az a család, ahol nem jut élelmiszerre pénz, a gyerek éhesen megy és az az első dolga 
neki, hogy meg kapja a tízóraiját vagy reggelijét, azokon a családokon kellene segíteni.  
Elhallgatom, itt sok mindenkinek problémái vannak az útfelfestéssel, meg a szemeteléssel,  
meg a cigarettával, ezek is fontos dolgok, de az, hogy a 21. században egy gyerek éhesen 
menjen, reggeli nélkül, mert nem kap vacsorát otthon és nem csak olyan szülőknek a gyerekei 
ezek, ahol alkoholisták vagy pedig hogyne mondjam, szóval tényleg sajnálatos. Nem tudom, 
hogy ebben tud-e segíteni az Önkormányzat, egy kicsit az óvodáknál meg a bölcsődéknél 
körül kellene néznie és ezeknek kellene segíteni, ez a legfontosabb dolog, hogy a gyerekek ne 
éhezzenek.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Nagyon szépen köszönöm. És engedjék meg, hogy itt most megálljak egy szóra és  
visszavegyem a szót. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta, azért, mert ez a legfontosabb 
dolog, amit említett. És ilyen nem lehet. Tudom, hogy van, de ilyen nem lehet. S had mondjak 



erre két dolgot, hogy miért nem lehet, ezt miért nem engedhetjük meg mi ebben a városban. 
Nem csupán azért, mert 1 milliárd forintot költünk szociális támogatásra 2013-ban, nem 
csupán azért, ez azért egy nem kis szám, hanem azért sem, mert a 21. században nem lehet  
egyetlen egy olyan gyerek sem ebben a városban, aki a szülei anyagi helyzete miatt, mondjuk, 
ne tudjon reggelizni vagy ne tudjon vacsorázni, nem lehet. Csak tudnunk kell róla, hogy kik 
azok. Mondom, tudnunk kell róla, hogy kik azok, ebben leginkább Önök segíthetnek, akik ezt 
megmondják nekünk. Két nap alatt meg van oldva az ez irányú probléma, nem az, hogy lakást 
kapjon, mert azt nem tudunk, de ez a legfontosabb, amit Ön említett. A másik és had vegyem 
most kicsit védelmembe azokat, akiket Ön is említett, mert ott van az óvoda, ott van az  
általános iskola és had mondjam csak ezt a kettőt, mert középiskola azért már más e 
tekintetben, ott van a pedagógus, ugye aki találkozik nap, mint nap a gyerekekkel. Hát ki az, 
aki észre tudja ezt venni, ki az, aki ezt a jelzést az Önkormányzat felé tudja adni, Önök és Ők 
és kérem, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Éljenek, mert én ezt nem fogom eltűrni ebben a 
városban és minden e mögé rakok. Nem lesz járda építve akkor, ha másra nincs pénzünk, csak 
arra, hogy élelmiszert tudjunk adni, nem fogjuk felújítani az utat, mert nem fogjuk felújítani 
akkor az utat, de mindenhol ez van az első helyen, csak tudjunk róla, hogy kik azok. Ebben 
szeretném kérni tisztelettel a segítségüket, ez nem lehet Kaposváron és ha van, akkor mondják 
meg, hogy kik azok és kinek segítsünk. Nagyon szépen köszönöm ezt a hozzászólást, én 
kérdeztem most vissza és én kértem segítséget. Azt külön köszönöm, hogy segíti ezeket a 
családokat, de nem várhatom el Öntől, az csak jólesik az embernek, hogy vannak jó érzésű  
emberek, akik észreveszik a másoknak a problémáját és segítenek is, de nem várhatom el 
Öntől és nem várhatom el mástól sem, hogy ezt rendszeressé tegye. Azt viszont had várjam el,  
hogy jelezze felénk, hogy kik ők. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta, azért álltam meg 
itt egy pillanatra, mert szerettem volna ezt a részt nagyon határozottan a sorrendiség 
tekintetében is világossá tenni, hogy mit tartok fontosnak és még fontosabbnak. Tessék 
parancsolni.” 
 
Jurmann Béla, …………………………………….: 
 
„Tisztelettel köszöntöm a jelenlevőket. Próbálok rövid lenni, élve azzal a felszólítással, amit  
Polgármester Úr az előbb említett, hogy röviden és lényegre törően. Alapvetően kérdéseim 
lennének, illetve egy-két megjegyzésem is lenne.  
Az egyik gyakorlatilag arról szólna, mint azt hiszem, hogy ismert mindannyiunk előtt, hogy a 
kormányzat is elkötelezett abban, hogy az energiatakarékos lakóépületek felújítását tovább 
folytassa, tehát ezt a programot. Ezzel kapcsolatos lenne az egyik kérdésem, hogy ha ez  
bekövetkezik és meghirdetnek ilyen jellegű pályázatokat, a város továbbra is elkötelezett-e 
abban, amiben eddig, tehát folytatja-e, működtet-e tovább támogatási rendszert a város ehhez 
a munkához? Azt tudom ugye, hogy az intézményi felújítások elkezdődtek, ha jól emlékszem 
egy nap alatt kimerült az a 31 néhány milliárdos keret, tehát elég nagy az igény az ilyen 
jellegű munkálatokra. Nyílván ez energia-megtakarítást célzó beruházás mindegyik, és nem 
mindegy, hogy mennyit tudunk megtakarítani. Ehhez kapcsolódik a másik kérdésem, ugye 
Polgármester Úr említette, hogy a távhőrendszer-bővítési munkálatokat. Nem tudom, hogy 
sikerült-e, mert azt tudom, hogy az első ütem, ami a Petőfi utca, Honvéd utca, Damjanich utca 
szakaszt érintette ott nem sikerült bevonni kaposvári alvállalkozókat a munkálatokba. Nem 
tudom, a következő ebben az ütemben, ami majd a kórházig fog eljutni, sikerül-e majd 
bevonni kaposvári alvállalkozókat? Mint tudom, ott eléggé komoly munkáról van szó, közel 1 
milliárdos programról, nem ártana, ha ebbe a kaposvári vállalkozók is részesülnének. Ez lenne 
a másik ilyen probléma, amit felvetettem volna.  
A harmadik, a hölgy a Honvéd utca 20/c-ből említette, vendéglátóhelyekkel kapcsolatosan, 
hogy milyen problémái vannak. Ugye nem ez az egyetlen hely a városban, ahol problémás a 



vendéglátóhelyek üzemeltetése. Többször felvetettem már és igazából még nem tudtunk 
megoldást találni arra, a város is eléggé késlekedik, hogy szabályozza a vendéglátóipari 
üzletek nyitvatartási idejét. Ugye most én épp nézem, hogy a következő Közgyűlésen elég 
komoly témákkal fog foglalkozni a város, tehát, hogy rendeletet fog előterjeszteni ugye, azt 
hiszem Főjegyző úr, hogy utca- és házszámtábla elhelyezéssel kapcsolatos magatartásról 
például, állattartással kapcsolatos magatartásról, a hó, a síkosság mentesítéssel kapcsolatos 
magatartásról, tehát ilyen komoly dolgokat, de a vendéglátó üzletek nyitvatartási idejét még 
nem sikerült szabályozni, most már legalább hat éve. Amiért szóvá teszem mindezt, nem más, 
hogy vannak a városban olyan vendéglátó üzletek, akik értsd és mondd, az év minden napján 
naponta hajnali három, hajnali négyig tartanak nyitva. És hozzá tartozik mindehhez, ismerjük 
a dohányzástilalmi szabályokat, az igen tisztelt vendégek a vendéglátóüzlet előtt szívják el a 
cigarettát, beszélgetnek, italoznak, mert akkor kihozzák már az italt is magukkal és egyebek. 
És el lehet képzelni, hogy azok a lakóközösségek mit élnek át, akik ezt kénytelenek 
elszenvedni naponta. Nem véletlen sürgetem és próbálok megoldást találni erre és kérném a 
képviselő-testületet is, hogy vegye komolyan ezt a kérdést, mert azt hiszem, a lakók 
nyugalmának biztosítása eléggé fontos dolog lenne. 
Következő, amit el szeretnék mondani, ugye vannak az önkormányzati intézményeink, ott 
igazából elég nagy probléma, a Petőfi utcában említettem, ott lakom, ott elég sok 
önkormányzati intézmény található, ma már ugye állami, mert az iskolákat átvette az állam, 
de intézmények vannak, óvoda, bölcsőde, iskola. Nem igazán van megoldva a parkírozó 
helyek kérdése. Gondolkozik-e a város azon, hogy mondjuk az intézményeik számára valami 
pár darabbal még bővíteni lehetne valahogyan a parkírozó helyek számát. Megmondom miért.  
A Petőfi Utcai Óvodában nagyon sok a bejáró szülő, akik vidékrő l hordják be a gyerekeket, 
nyilván olyanok, akik bent dolgoznak a városban, nem tudják hol elhelyezni a gyereket, 
legpraktikusabb az, hogy reggel hozzák magukkal, leteszik az óvodába, bölcsődébe, majd 
amikor a munkában végeznek este, délután összeszedik a gyereket, viszik haza. Tehát 
vidékről is járnak be alapvetően és általában kocsikkal. Most eléggé szűk, mert ugye az ott 
lakóknak a gépkocsija is ott a környéken van elhelyezve, ott parkíroznak az ott lakók is és az 
intézmények nem úgy készültek annak idején, hogy parkírozó helyek legyenek a 
környékükön. És akkor még nem beszéltem az ott dolgozókról, tehát az intézményi 
dolgozókról, még ők is gépkocsival járnak dolgozni, ők is el szeretnék a saját gépkocsijukat  
helyezni. És akkor még nem megyek tovább, hogy, ha úgy veszem, akkor a Zárda utcáig ugye 
fizetőparkoló van, onnantól kezdve van egy szabad parkírozási övezet. Nyilvánvalóan sok 
autós, aki nem kíván fizetőparkolót igénybe venni kihúzódik ide erre a részre és  
nyilvánvalóan túlterheltek ezek a részek. És ugye nem ez az egyetlen ilyen intézményi 
központ, ott van a Bajcsy-Zsilinszky Utcai Óvoda és odáig sok minden más. Most ugye, hogy 
építjük és felújítjuk a Domusz tömböt szociális városrehabilitáció keretében, nem tudom ebbe 
bele férne-e esetleg egy ilyen jellegű bővítés, parkírozó bővítés? 
S utoljára, végezetül már csak egyetlen dolog, elég régóta hallottunk róla, hogy a gyógyfürdő 
beruházással kapcsolatosan, s ha jól emlékszem, akkor ilyen 170 millió forinttal bent ragadtak 
a vállalkozások, kaposvári vállalkozások. Rendeződött-e a sorsuk vagy nem, tehát megkapták-
e, hozzájutottak-e a pénzükhöz vagy nem? Köszönöm szépen.” 
 
Kukuly Sándor Mihály, ……………………………………: 
 
„Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés, tisztelt jelenlévők. Hét pontba szedtem össze a 
mondanivalómat. A 6. számú választókörzetben több lakó jelezte, a Nádasdi, Pécsi utca 
környékén a Móricz Zsigmond utca végén és a Pécsi utca végén buszmegállóban áldatlan 
állapotok vannak a kóbor kutyák miatt. A gyepmesternek szólnak a lakók és az a válasz 
legtöbbször, hogy nem tudja befogni a kutyákat. A lakók félnek az állatoktól, és 



felháborodásukat fejezik ki az áldatlan állapotok miatt. Ezen mielőbb segíteni kellene, 
valahogy a kutyákat begyűjteni. 
Második. Mit és mikor kíván tenni a város az illegális szemétlerakók megszüntetése 
érdekében. A múlt év ősz elején ígéretet kaptunk, hogy a nagymennyiségű illegális szemetet 
elszállítják gépekkel, itt van a tavasz közeledte és nem biztos, hogy a zöldellő erdők szélén jól 
fognak mutatni a szeméthalmazok. Tudtommal állami segítséget is kap a város ehhez a 
feladathoz, igaz, eddig azt a választ kaptuk mindig a körzet önkormányzati képviselő urától, 
hogy még nem kapta meg a város a pénzt. Fel kellene hívni az ország vezetésének a figyelmét  
arra, amit ígért, és teljesítse is az ígéretét.  
Harmadik. A Dankó Pista utca lakói többször jelezték már, hogy a Nádasdi patak 
gaztengerben áll, kérték a kaszálását az elmúlt évben is, de nem teljesült egyszer sem. A 
területen elszaporodtak a csúszó-mászó állatok a nagy gaz miatt, ami az ott élők életét nagyon 
megkeseríti. Félnek a kígyóktól, amik a házaikat is megközelítik most már.  
A Pécsi utca és Szentjakabi temető közt nincs közvilágítás. A Szentjakabon élők már évek óta 
jelzik minden fórumon ezt a problémát, de mindig azt a választ kapják, hogy külterület az utca 
és nincs rá pénz. Kérdezném, kb. 300 méteren, ahol állnak már a villanyoszlopok mért nem 
lehet felszerelni legalább minden második oszlopra lámpát, nem hiszem, hogy százezrekbe 
kerülne néhány lámpatest felszerelése. A szentjakabi lakók sérelmezik, hogy ugyanannyit 
fizetnek ki a Temetkezési Vállalatnak a sírhelyekért, mint a keleti vagy nyugati temetőkben és  
ezért elvárnák, hogy a temetőhöz is világított út vezessen. 
A Pécsi utcában nagyon nehéz teherautó forgalom van, annak ellenére, hogy a bevezető 
szakasz elején kint van a súlykorlátozó, behajtani tilos tábla. Kifogásunkat a rendőrségi 
fórumon is jeleztük, akik ígéretet tettek a kivizsgálására, úgy látszik nehéz értelmezni egy 
KRESZ tábla jelentését, mert azóta sem változott a helyzet. Kérném az illetékesek figyelmét  
felhívni a problémánkra. 
A Pécsi utca végén a Cukorgyári ülepítő bűze elviselhetetlen. Kérdezném az illetékesektől, 
van-e olyan megoldás, amivel meg lehetne szüntetni a bűzt vagy ezt kénytelenek vagyunk a 
21. században elviselni. Az ülepítők alig 100-200 méterre vannak a lakóházaktól.  
És a hetedik, az utolsó, a Pécsi utca 185. számú ház előtt kb. 15 méter járda hiányzik. 
Kérdezném a tisztelt Polgármester urat, hogy mikor szándékoznak ezt a szakaszt pótolni, ez 
így veszélyes, S kanyarban van ez a szakasz és a gyalogosoknak az úttesten kell a 
buszmegállót megközelíteni,  valamint a Pécsi utca 96-tól a 156-os házszámok között szinte 
járhatatlan a járda, csak bukdácsolva lehet közlekedni és csodával határos módon nem történt 
még nagyobb baleset. Köszönöm szépen a szót.” 
 
 Szita Károly polgármester: 
 
„Csak szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy az országgyűlési képviselő  
választás csak jövő tavasszal lesz, s arra is szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy 
a helyhatósági választások pedig jövő év ősszel.” 
 
Jordanics …………, ……………………………...: 
 
„Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak. Nem először állok Önök előtt, 
talán nem is utoljára. Tavaly a közfoglalkoztatással kapcsolatban álltam itt Önök előtt, de 
erről már esett szó. Hát sok változás szerintem azóta nagyon nincs, de hát reméljük, hogy 
most beindulnak a programok. Én ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy tavaly végül is  
sikerült 45 embert felügyelnem, remélem idén is legalább ennyit tudok felügyelni, ami nem 
egyszerű munka, de hát mi mindent megteszünk és a brigádok dolgoznak, ahogy tudnak és  
ennyi pénzért olyan munkát végeznek, amilyet, de mi mindent elvárunk tőlük. Mi dolgozunk 



és megpróbáljuk azt, hogy minél több munkát elvégezzenek és úgy, ahogy kell, ez sajnos nem 
mindig rajtunk múlik. Most más ügyben szeretnék szólni, ez pedig a Bartok Béla utca 29. A 
Donnernek úgymond a központjában alapvetően a közbiztonság kérdése lenne az, ami most 
ide hozott. A következő Közgyűlés harmadik napirendje azt hiszem ezzel foglalkozik, az  
együttélés, illetve a közterületeken való, úgymond viselkedésnek a szabályozása, ami 
szerintem egy nagyon jó dolog és magam is tudom, hogy mennyire fontos az, mivel 
dolgoztattam emberekkel a Cseri városrészben is, hogy például egy rendőr járőr jelenléte 
mennyivel megváltoztatja az ottani légkört, illetve hangulatot, azok a jelenségek, amik ennek 
a szükségesét kiváltották eltűnnek. Na most a Donnerben is hasonló helyzet alakult ki, mivel a 
bűnügyi statisztikája sajnos igencsak leromlott és ma már szintén a Cser, illetve a Nádasdi 
utca szintjére süllyedt, ami hát nem éppen egy dicsőséges dolog. Én a rendőrséggel 
kapcsolatban tudom jól, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak létszám, illetve anyagi 
tekintetben is, de láttam, hogy jöttek járőrök stb., tehát ezzel nem volt gond, viszont most, 
hogy megint nem nagyon látni őket, azok a jelenségek előjönnek. Például az, hogy bizonyos 
ott élő emberek az idejüket ott töltik el az utcán, hogy kiállnak zsebre tett kézzel, 
terpeszállásba, elfoglalva az utat, „bandáznak” úgymond. És ne feledjük el, hogy ugye ott a 
bolt, ahol szépen bemennek melegedni, ha hideg van, ezzel elállják az utat azok előtt, akik 
vásárolnak stb., illetve ott van egy postahivatal is, s ahova az emberek bizony pénzzel 
mennek, illetve adnak fel csekket stb.. És nagyon nem jó dolog az, hogy ha az embereknek 
ilyenek között kell keresztül menniük, illetve több bolt is van, ami hát megint csak olyan 
dolog, hogy nem éppen nyugodtan tud ott keresztülmenni az ember. Ebből kifolyólag én azt 
hiszem az ott élők is, illetve hát maga az egész helyzet azt hozza, hogy megpróbálunk mi 
mindent, hogy ezzel a helyzettel megbarátkozzunk, mi nem akarunk senkit onnan elzavarni,  
elküldeni, de például ott van a Bartók Béla utca 18. szám alatt egy olyan ingatlan, aminek se 
kapuja, semmije nincs évek óta. Az udvarba belátni, na most én szeretném, hogy ha a 
közterület-felügyelet, és ez lenne, ami miatt ide a város meghallgatásra jöttem, hogy ha már 
van ilyen, akkor a tisztelt közterület-felügyelők jöjjenek át a Kaposnak erre az oldalára is,  
látogassanak el azokba az utcákba, amik hát ebből a bizonyos körforgalomból, a Zrínyi utca, 
Szigetvári utca környéke, Bartók Béla utca nyílnak és például az ilyet vegyék már észre, hogy 
évek óta ott van egy ingatlan és, ha benéz az ember, mert nem tud máshova nézni, mert tárva-
nyitva van, hogy ott milyen állapotok vannak és én azt hiszem, hogy a Bartók Béla utcában 
nem lehet putri. Márpedig az putri és az ott lakók a saját udvaruk meghosszabbításának 
tekintik ugye az utcát, kinn az árkot, gyerekek lófrálnak jobbra, balra, szaladgálnak, ahol 
autóbusz közlekedés is folyik, tehát kimondottan balesetveszélyes. 
A másik pedig az, hogy ezek olyan emberek, akik hát gondolom munkanélküliek, de hát,  
hogy ha most minden munkanélküli így az utcán csavarogna meg álldogálna, akkor 
valószínűleg nem lehetne haladni, de hát én azt szeretném, hogy ez a jogszabály, ami majd 
meg fog születni, ez a rendelet, ami el lesz fogadva legyen betartatva. És igazából azokra 
koncentrálódjon, akik miatt létrehozzák, mert én is a magam részéről, mint polgárőr,  
megpróbálok mindent megtenni és a társaim is. Szombaton is 12 órás szolgálatban leszek egy 
rendőrkolléga mellett, de hát megpróbálunk mindent. Azt szeretném,hogy ha a Donneri 
városrészben a bűnügyi statisztika javítása érdekében, hogy az embereknek az a kevés, ami 
van nekik, ne vesszen el, hogy egy egyeztetést havi rendszerességgel a közterület-felügyelet, a 
Rendőrkapitányság, illetve a Polgárőrség részéről megszervezni járőrszolgálatot stb., mert 
elvileg van egy körzeti megbízottunk is, akihez elvileg keddenként lehet menni a 
problémával, de ez kevés. Láttam járőröket is, de ők sem tudnak mindig jönni és mondom 
valószínű a Rendőrségnek mind személyi, mind pedig pénzügyi problémái is vannak, hogy 
nem tud állandóan rendőrt állítani. De én azt hiszem, hogy legalább nappal posztolhatnának 
ott és, ha mondjuk csak egy rendőr és egy polgárőr állna, az se lenne rossz, mert igazából 
akkor a rendőrt kellene csak fizetni, mert mi ingyen látjuk el ezt a szolgálatot. Úgyhogy én azt 



szeretném, hogy a Donner kerüljön le arról a listáról, amin már most van, kerüljön ki abból a 
helyzetből és szeretném azt, ha az ott lakók nyugodtan tudnának közlekedni ott, nem kéne 
félteni a gyermekeket és a saját vagyonukat sem. Köszönöm, csak ennyit akartam mondani.” 
 
Hoffmann-né Hetesi Noémi, ………………………………….: 
 
„Köszönöm szépen a szót. Már nagyon rég álltam itt Önök előtt általában, amikor itt 
tartózkodtam közmeghallgatáson azon az oldalon ültem, mint Önök, de most itt vagyok. Nem 
azért, mint ha kampányidőszak lenne, vagy bármire is készülnék Polgármester Úr, hanem 
azért, mert azok közé az emberek közé tartozom, akik kicsit aggódó szívvel és lélekkel nézik 
azt, ami az országban zajlik. Én meglepődtem azon is Polgármester Úr, hogy milyen, hogy is 
mondjam, optimista a 2013. évet tekintve, annak ellenére, hogy az Önkormányzat azért jóval,  
hogy is mondjam, kevesebb állami támogatásból tudja magát finanszírozni a működését, attól 
függetlenül, hogy az állam az oktatást, főleg az általános iskoláknak nem az üzemeltetését 
csak a szakmai irányítását át vette, hiszen az általános iskoláknak az épületállománya a 
városban van ez, a város része, ezt továbbra is a városnak kell finanszírozni. Én úgy látom, 
áttanulmányozva, annak ellenére, hogy nem vagyok képviselő a költségvetést, hogy nem egy 
egyszerű feladat, továbbra is hatalmas terheket fog ez a városra róni és sokkal több forrást 
vont el a kormányzat az Önkormányzattól, a kötelező feladatok átszervezésén keresztül, 
illetve az általános iskolák átvételén keresztül, mint amennyit ezek a feladatok egyébként 
jelentenének. Tehát én azt gondolom, hogy az a mintegy 4 milliárd forintos forráselvonás  
azért igen jelentős, s az meglátszik azokon a területeken is, kevesebb forrás jut a városnak az 
üzemeltetésére, tisztán tartására, utakra, kátyúkra. Azért, aki jár naponta a városban akár 
járdán, akár aszfaltozott úton, az láthatja, hogy nem éppen jó állapotban vannak sem a 
belvárosban, akkor ne is  beszéljünk a külterületi részekről és azért a tél megtette most is a 
hatását, rengeteg a kátyú és erre is elég kevés forrás van beállítva. Tehát, mintegy 17 millió 
forint, ha jól láttam én a költségvetésben az ez évi új feladat, nem az áthúzódó feladatokra 
gondolok, hanem az ez évi új bevállalt feladatokra, 17 millió forint az, ami út- és 
járdafelújításra áll rendelkezésre, ebből 15 millió az aszfalt, a burkolat és 5 millió pedig a 
járda. Mindezek után nem csodálom, hogy nem jut mindenre, hát valószínű, hogy nem is fog, 
de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ezen az önkormányzati költségvetésen nem látszik 
meg az, amit a Polgármester úr is kiemel, hogy a gazdasági körülmények nem a legjobbak. Ez  
a költségvetés viszont nem azokra a területekre fokuszál én azt gondolom, amely egy ilyen 
nehéz gazdasági körülmények között az embereket érinti a legnagyobb mértékben. A helyi 
adók emelkednek, annak ellenére, hogy én azt hallottam, az imént azt mondta Polgármester 
Úr, hogy nem emelkednek, hiszen 2010. óta az akkori körülbelül 3.800 forintos kommunális  
adó most már a duplája, 6.000 forint, az iparűzési adóbevételből is többet tervez a város annak 
ellenére, hogy a somogyi vállalkozások igen rossz éveket zárnak, nagyon sokan kénytelenek 
visszaadni a vállalkozásukat, nem felvállalva azokat a plusz költségeket, adókat és 
járulékokat, amelyek egyre nagyobbak és egyre súlyosabban terhelik meg a vállalkozásokat. 
De hát egyszerű kaposvári polgárként a városban járva én azt látom, hogy szemetes a város, 
elhanyagoltak és karbantartásra szorulnak az útjaink. Itt a közterület-felügyelet is az imént 
szóba került és erről jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy mikor voltak a Tisztelt 
Képviselők utoljára a Berzsenyi Parkban, de a Zenepavilon valamilyen oknál fogva valakinek 
az útjában volt és komoly sérüléseket szenvedett, nem tudom, hogy ezt látták-e az arra járók 
vagy éppen a közterület-felügyelők. Erre a Zenepavilonra is elég sokat költ a város és hát jó 
lenne, hogy ha tényleg azok a közterület-felügyelők, akik itt a várost róják, azért ezeket a 
sérüléseket is észrevennék és hát valamilyen szinten foglalkoznának ezekkel a dolgokkal is.  
Annak ellenére, hogy mindezek a körülmények fenn állnak a szociális támogatások is sajnos 
csökkennek, tehát kevesebb jut egyrészt az állami költségvetésből is kevesebb kerül a város  



büdzséjébe, másrészt a város is kevesebbet tud költeni ezekre a szociális kiadásokra.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Ezt nem ott találja meg, csak azért mondom Önnek. Például a Gyámhivatal korábban itt volt, 
azért látja a két összeg közötti különbséget, ez most átment a Járási Hivatalba.” 
 
Hoffmann-né Hetesi Noémi, ………………………………….: 
 
„Én nem a Gyámhivatalra gondolok, hát a korábbi 1 milliárd forint helyett most körülbelül 
800 millió forint áll rendelkezésre. Nem probléma, hogy kell fizetni, az ember szívesen fizet, 
ha látja az eredményét én azt gondolom és, hogy ha ettől a magasabban megemelt  
járulékoktól, adóktól vagy bármitől, amit a város beszed látja a javulást és a minőségét, azt 
gondolom ezt mindenki jó szívvel fogja kifizetni.  
A szemétszállításról én is egy dolgot emelnék csak ki, a kuka bérleti díja, ami itt már szóba 
került. Szerintem is egy nagyon magas díjról van szó, ettől függetlenül, hogy ilyen magas a 
díj én egy észrevételt tennék, ebben a bérleti díjban benn foglaltatik az, hogy ezt a kukát 
tisztítja a szolgáltató, ezt a kukát a szolgáltató nem tisztítja megfelelően, nekünk az a 
tapasztalatunk, a mi társasházunknál, hogy a kukák nincsenek tisztítva. Tehát, ha egyszer már 
ilyen magas ez a díj, amit a kuka bérleti díjért kifizetünk, én azt gondolom, hogy ezeket a 
szolgáltatásokat normálisan el kellene látni. 
Még egy dologra szeretnék kitérni a Polgármester Úr itt említette a fejlesztéseket, ami 
szerintem nagyon jó és ez nagyon fontos is. És az is nagyon jó, hogy a város arra törekszik, 
hogy minél több beruházás munkahely teremtődjön a városban, de egy dolgot azért szeretnék 
szóvá tenni, amit úgy gondolok, hogy mivel sokszor kiemelt feladatának tekintette az oktatást, 
amíg az Önkormányzat fennhatósága alá tartozott gyakorlatilag fontos szerepet töltött be a 
városnak az életében én azt gondolom, hogy ennek továbbra is annak kellene lennie. De 
mégis az látszik, például a felsőoktatás átszervezése okán, hogy veszélyben van a város 
egyeteme is és a város nem emeli fel a szavát. Én azt gondolom, hogy ha a KOMÉTA fontos, 
akkor a Kaposvári Egyetem is legalább annyira fontos kell, hogy legyen, hiszen az egyik 
legnagyobb foglalkoztató a városban, mintegy ezer embernek ad munkát, a diákok száma sem 
kevés, ez a városnak bevételt jelent, az itteni embereknek meg egyfajta fölemelkedést is és a 
fiataloknak meg egy itteni továbbtanulási lehetőséget. Köszönöm szépen.” 
 
Zanotta Ilona, ……………………………..: 
 
„Én szeretném megköszönni a Szita Úrnak és a Borhi Úrnak az eddigi segítséget, mert nekünk 
akár a nyugdíjas egyesületbe, akár személyes problémánk volt, akár a Borhi Úrhoz, akár a 
Szita Úrhoz nyugodtan tudtunk menni és mindenben segítettek, amibe csak tudtak. De azért 
vannak olyan problémák, most például a Sanyi felhozza a villanyt, a Keskeny utcába önrész 
kell ahhoz, hogy zártkertbe lehessen villany. Ha önrészt ad valaki, akkor ahhoz ad az 
Önkormányzat, ezt a Szita Úr minden egyes gyűlésen elmondja, nem csak a Szita Úr és a 
Borhi Úr is. És minálunk is úgy lesz a Keskeny utcában villany, hogy önrészt vállaltunk és  
ahhoz adtak és én nem is tartanám azt jónak, hogy most a másik utcákba meg kifizesse a 
Polgármesteri Hivatal vagy más fizesse az ott lakók helyett. Minálunk is úgy volt, hogy 
mindenki fizetett akkor, aki zártkertbe lakik ott mindenki igen is fizessen, minálunk is ez így 
volt. És eddig is köszönjük, amit segített és köszönjük, hogy ha ezután is fog segíteni nekünk. 
Köszönjük szépen.” 
 
 



Szita Károly polgármester: 
 
„Hölgyek, Urak! Nagyon szépen köszönöm ezt az öt oldalt. Legyen egy kis türelmük, késő  is  
van már, meccs se lesz ma talán a tv-ben, de az Önök idejét kímélve. Fontos volt mindegyik, 
amiről beszéltek és én viszont fontosnak tartom azt, hogy akinek van türelme, mindenképp el 
fogom mondani mindazt, amit gondolok röviden, de hadd kezdjem valamivel. Annyi 
közfoglalkoztatott lesz Kaposváron, amennyire lehetőséget kapunk, nálunk ennek pénzügyi 
akadálya nem lesz. Szeretném aláhúzni, hogy ha kétezer emberre kapunk lehetőséget, hogy 
közfoglalkoztatásban dolgozzon, akkor kettőezer ember fog dolgozni Kaposváron 
közfoglalkoztatásban. Annyi, amennyire lehetőséget kapunk, e tekintetben nem mi vagyunk a 
megmondók, hogy mennyire van lehetőségünk. De azért szemléletbeli különbséget szeretnék 
teljesen világossá tenni. Az számomra nem elfogadható, hogy ha valaki kevésnek tartja a 
fizetését, arra azt mondja, hogy kevesebbet is dolgozok, ilyen nincs a földön. Drága Uram, 
kevés a fizetése nemcsak a közfoglalkoztatásban dolgozóknak, hanem kevés a fizetése a 
Videotonban dolgozónak, kevés a fizetése a Kométában dolgozónak, a Villamossági Gyárba 
dolgozónak és az én kollégáimnak is, de erre nem az a válasz, hogy kevésnek tartom a 
fizetést, akkor nem dolgozok meg. Már bocsánatot kérek, elnézést kérek, na, ez a szemlélet,  
ami számomra elfogadhatatlan. Szerettem volna világossá tenni e tekintetben az 
álláspontomat és a véleményemet. Azért, mert én munkát kapok valakitől, azért a munkaadóm 
ne várja el tőlem, hogy teljesítsek? Hát annak kéne megvalósulnia, amit többen elmondtak, itt 
van az utca eleje, ott van az utcának a vége, munkaidő végéig tessék oda eljutni, ha nem 
jutottam el nincs bér. Már bocsánatot kérek, hát Önök beszélnek, kevés a pénz, nagyon sok 
embernek kevés a pénze, nemcsak a közfoglalkoztatottaknak. Azt hallom okkal a 
kaposváriaktól és tisztelet a kivételnek, mert vannak köztük tiszteletreméltó kivételek, hogy a 
munkaidő jelentős része az ásó meg a lapát támasztásával megy el. Hogy tűrjük ezt el? Teszik 
fel a másik oldalról nekem a kérdést. Már bocsánatot kérek. Annyi közfoglalkoztatott lesz, 
amennyire lehetőséget kapunk a város költségvetésében, ennek nem lesz pénzügyi akadálya. 
Érthetetlen számomra, nem is húzom fel tovább magam. Ilyen nincs, eddig az volt a baj,  hogy 
több volt a segély, mint amit a munkáért lehet kapni, most ez megváltozott. Olyan nincs, 
Kaposváron, aki munkába áll, legyen az közfoglalkoztatott vagy más, kapjon bért, ez a 
normális, de aki a mi alkalmazottunk lesz és közfoglalkozott lesz, annak igen is dolgoznia kell 
a megkapott munkabérért. Nem tudok erre mást mondani és nem is fogok mást mondani, mert  
azért kapja. És aki nem dolgozik meg a béréért, el fogjuk bocsátani. 
Sok utunkat kikezdte a tél, a kátyúzás is az, aminek nem lesz pénzügyi akadálya, mihelyt az 
idő engedi, és ki tudunk menni és el tudják végezni a szakemberek a munkát, akkor el is  
fogják végezni, minden egyes kátyú be lesz tömve. És, ahogy említették a város tisztaságát, 
sajnos nekem is mindig ez a legkritikusabb pont, mert talán még kritikusabb vagyok, mint 
Csöpi néni e tekintetben, ugye a tél vége felé és még a tavasz eljövetele előtti időszak, akkor, 
amikor elmegy a hó, akkor, amikor látja az ember, hogy mi marad ott. És Csöpi néni 
kezdeményezte jó pár esztendeje ezelőtt, hogy indítsuk el mindig a városi nagytakarítást, ezt 
minden esztendőben meg is tettük, húsvét előtt csináltuk és tettük ezt. Most mivel korán lesz a 
húsvét és az időjárás  is engedi, akkor most is meg fogjuk tenni húsvét előtt, ha az időjárás  
nem engedi, mert tényleg mindjárt itt van a húsvét, akkor húsvét utáni időszakra fog maradni, 
már készítik elő a kollégáink, mert ráfér minden tél után a nagytakarítás a városra, mind 
otthon a házakban is, a lakásokban is akkor vannak a nagytakarítások, ahogy az idő engedi 
menni fogunk. Ezt tudom ígérni,  utána már csak egy feladatunk lesz, hogy szóljunk 
mindenkinek, hogy vigyázzunk rá, amit rendbe hoztunk, akkor, mert általában magától soha 
sem szemetesedik el egy-egy járda, egy-egy utca, hanem mindig valami segéd kell ahhoz, 
hogy az elszemetesedjen, és általában ezek mi vagyunk.  
Köszönöm mindazoknak, akik fontosnak tartották megemlíteni azt, hogy tavaly akár a 



közmeghallgatáson, akár a városi beszélgetéseken megfogalmazott és általa felvetett 
problémára megoldást sikerült találnunk, ezt összességében mondom mindazoknak, akik ezért 
ezt észrevették és fontosnak tartották azt, hogy köszönetet mondjanak. Én pedig örülök neki, 
hogy ezekben az esetekben tudtunk segíteni.  
Áprilistól négy fő lesz a közmunkások száma Toponáron és Füreden is, konkrét és határozott 
válaszom van erre a kérdésre.  
Abban az esetbe, ha a Toponári Részönkormányzat támogatja, akkor támogatólag fogom a 
képviselő-testület elé terjeszteni, hogy azt a helyiséget használni tudja, de a 
részönkormányzatnak kell e tekintetben állást foglalnia és felénk javaslatot tennie. Kerítést 
nem fogunk építeni, határozott válaszom. Ön kérte az ötven valahány méteres kerítésének a 
megépítését, nem fogjuk megépíteni a kerítést. A járda javítását meg fogom nézetni, illetve én 
a kistérségi szövetkezetektől fogok kérni egy árajánlatot arra, hogy mennyiért vágnák ki azt a 
fát, amire engedélyt kapott és én azt ki fogom fizetni polgármesteri keretemből. Megértem, 
hogy Önnek nincs pénze, nem tudja azt a fát kivágni a terasza mellől, de itt ül elnök úr, 
kérnélek benneteket, hogy nézzétek meg, mondjátok meg, hogy ezt a munkát mennyiért 
végzitek el és fogok segíteni a Hölgynek e tekintetben. Törmeléket is felírtam, a lakatcserét  
pedig had ne tudjam, mert majd meg fogom kérdezni a Vagyonkezelőnek a véleményét. 
Csöpi néni nem mondok semmit, majd csak akkor, ha kész lesz mind a két járda. Nem 
mondom senkinek, hogy menjen át a másik oldalra, mert, hogy az volt a jobb vagy sétáljon át  
az útnak a másik oldalára, de majd egyszer az Ön által rossznak tartott járdán végig sétálok 
Önnel. És nagyon szépen köszönöm mindazt, amit elmondott, a mosolyát is köszönöm, az 
aktivitását is köszönöm, de leginkább az őszinte kritikáit, azok segítenek nekünk a legtöbbet 
ezt higgye el nekem és mondom, addig vagyok nyugodt, amíg itt van köztünk és eljön ezekre 
a beszélgetésekre. 
Én is kritikával fogadom a bicikli utakat. Mondják azt persze mindig, hogy a puding próbája 
az evés, és az igazi evés az majd tavasszal jön, amikor kijön a jó idő és egyre több bringás  
lesz. Most egy nagyon nagy kampányt fog elindulni a kora tavasszal az autósoknak is, illetve 
a bicikliseknek is, hogy kell ezeket a nem utakat, nem útnak hívják, hanem felfestett sávokat, 
jeleket használni, aztán nyilván ahol kell, ott majd korrigálni kell a műszaki szakembereknek. 
Nem nekem, mert én nem értek ehhez. 
Ahhoz, hogy a Gróf Apponyi legyen egyirányú, én ebben szintén nem foglalok állást, mert a 
forgalomtechnika az mindig rendkívül kényes kérdés. Ugyanis, egy-egy utcának az 
egyirányúsítása vagy kétirányúsítása soha sem csak az adott utcának a forgalmát befolyásolja, 
hanem egy jóval nagyobb környékét, majdnem egy fél városét. Viszont ha határozottan 
megfogalmazódik egy ilyen igény, azért van nekünk egy Városfejlesztési és Műszaki 
Bizottságunk, hogy ők megnézzék, hogy ez milyen hatással van a közlekedésre. 
Fogalmazzátok meg Tamás ezt akkor egy kéréssel és akkor a Műszaki Bizottság elé fog 
kerülni, erre viszont határozott ígéretet tudok tenni. A helyi rendeletünk nem öncélú, hanem 
mindig a központi törvényeknek megfelelő, nem is írhatjuk felül egyébként a központi 
törvényeket, ez, amit kértél a társasházak, üres lakás, illetve lakótelepi üres lakás engedd már 
meg, hogy megnézzék, mert nem vagyok e tekintetben felkészült.  
S egy gondolat erejéig szeretnék csak megállni a szemétszállításnál, mert persze mindenkinek 
az az igazságérzete, az enyém is, hogy azért fizessek, amennyit termelek. Ausztriában is 
megbukott sajnos, Németországban is megbukott sajnos a súly szerinti tarifa kiszabás. Ennek 
nagyon egyszerű az oka, mégpedig azért buktak meg ezek, mert ez lenne a legnormálisabb 
egyébként, szépen meg is csinálták az adaptereket, én láttam, voltam kint, fölrakták a kukát, 
lemérte egyből, kinyomta a számítógép, kihúzta letépte a cetlit, rárakta magára a kukára és ott 
volt a fizetendő mennyiség. Megbukott mindenhol ez a rendszer, pedig ez lenne a 
legigazságosabb. Ennek az az oka, hogy még több lenne az illegális lerakás. Még előbb telne 
meg a szomszédnak a kukája. Ugye súlyra mérik, még több szemét kerülne a kert aljába, ez  



volt. Nem mondom, hogy igazságos a mostani félreértés ne essék, de emiatt buktak meg azok 
a rendszerek, ami teljesen logikus és teljesen igazságosnak tűnik. Mert mi ilyenek vagyunk 
emberek, tisztelet a nagy többségnek egyébként szerintem, aki a kivétel e tekintetben, de ilyen 
hatásokat is elértek.  
Műszaki Bizottságnak adunk keretet és a Műszaki Bizottság fogja eldönteni, hogy abból 
keretből mennyit fog szánni a helyi védett épületek felújítására, mennyit fog szánni a 
városfejlesztési külterületi kommunális alapra, ezt majd a Műszaki Bizottság az első ülésen, 
amikor meg lesz a költségvetésünk, el fogja dönteni.  
Nem hajléktalan szálló, mondom a Bartók Iskolát. A Bartók Iskolának többféle hasznosítási 
lehetősége is felmerült a fejünkben. Most a legutóbbi az, hogy képzőközpontnak, kvázi 
iskolának adnánk oda bérbe a Bartók Általános Iskolát. A hátsó rész az üres, az első részbe 
raktuk el ideiglenesen a Színház raktár egy részét, ha jól emlékszem rá, meg ott vannak a 
bunyósok meg a sportolók is. Nekünk ez teher, évi 16 millió forintba kerül, ugye őriztetni 
kell, azért, hogy ha áll valami állagmegóvás, minél előbb szeretnénk hasznosítani. Az is 
felmerült, hogy a múzeumnak a raktárait rakjuk a Bartók Béla Iskolába, mert ugyanis 
Taszáron bérelünk a volt laktanya területén raktárhelységeket. Az is felmerült, ez egy későbbi 
elképzelés, mert azért az ember itt a városba jár, böki mindenkinek a szemét a Levéltár, már 
úgy böki, hogy néz ki az a szép épület. Egyébként valamikor börtön volt, nem tudom, hogy 
tudják-e az az ingatlan. Hogy a Levéltár menne be a Bartók Béla Úti Általános Iskolába, ezt 
viszont csak akkor szabad megcsinálni, hogy ha tudunk forrást szerezni arra, hogy a jelenlegi 
Levéltár épületét felújítsuk és rendbe rakjuk. Vagyis ilyen célok fogalmazódtak meg a 
fejünkben. 
Köszönöm kettőjüknek a Donner közbiztonságával kapcsolatos felvetést, és itt csak egy 
gondolatot engedjenek meg. Főjegyő Úr azért hozza be a tiltott közösségellenes magatartásról 
szóló, amire Ön is utalt rendelet-tervezetet, mert ezzel tudjuk, ez az egyetlen egy 
lehetőségünk, hogy szabályozni tudjuk, hogy hol lehet égetni, mikor lehet égetni. Ez az 
egyetlen egy lehetőségünk az, hogy megfelelő eszköz legyen a kezünkben és remélem, ezzel 
hatékonyan is tudunk élni, azzal, az Ön által is felvetett problémával együtt, hogy az utca nem 
nappali, szoba. Az utcán nincs helye a kanapénak, nincs helye a karos fotelnek és nincs helye 
a hokedlinek sem, mert annak a konyhában van a helye, annak a szobába van a helye. Ezt mi 
már egyszer meghoztuk, akkor az alkotmánybíróság nem ezt, hanem egy nagy rendszeren 
belül a központi törvénykezést mondta alkotmányellenesnek. Most mi ezt visszahozzuk, mert 
megtaláltuk ennek a megfelelő jogi lehetőségét, azért, hogy szankcionálni tudjuk az Ön által 
és általad is elmondott közösségellenes magatartási formákat, nem tudok erre én se más szót 
elmondani. 
Zoltán, én azért kérdeztem vissza, de erről beszéljünk majd külön, mert a Megyei 
Önkormányzat is nyert a komplex turisztikába pénzt a Megyeháza mögötti területnek a 
rendbetételére. Én ott egy állandó jellegű kézműves udvart, népművészek udvarát nagyon el 
tudnék képzelni. Ott, ahol dolgoztak, aztán csináljátok a mesterségeteket és, ha tetszik 
valakinek a munkátok az még oda is megy és meg is veszi. Én megértettem, amit írtál nem is  
akarok belemenni, de beszéljünk erről majd egyszer külön, mert az a jó, hogy ha szem előtt 
vagytok, már úgy értem, hogy a munkátok az, amit megőriztetek, az amit csináltok az nem 
egy zárt szobában, hátul és majd a portékátokat kihozzátok és megpróbáltok eladni, hanem a 
szemünk előtt folyik az a mesterség, ami már régen kiveszett volna, ha ti nem lennétek. Majd 
erről akkor külön beszéljünk. 
A gazdasági igazgató úr mondta, mert ő a csekkszállító felelőse, hogy tegnap vitték ki az 
utolsó adagot, akkor valószínűleg, hogy azért nem tetszett még megkapni, ezt mondta Molnár 
Igaz gató Úr. Mindazoknak, akik a kommunális adó tekintetében úgy érzik, hogy az adó teher 
számukra, mert a megélhetésüket veszélyezteti, itt a lehetőség, itt volt eddig is, kérem, hogy 
kérvényezzék, s természetesen megnézzük és, ha helytállóak az általuk felhozott érvek, el van 



engedve. A tavalyi évben is, hát több tízmillió forint volt az a nagyságrend, ami a kommunális  
adó tekintetében kérelemre mentességet kapott. Legyenek kedvesek ezzel a lehetőséggel 
nyugodtan élni.  És, ami a külterületeken az infrastrukturális beruházásokat illeti, akár az utat, 
akár a villanyt, akár a vizet, az van, amit eltetszett mondani és nem is akarom megismételni,  
ez van 15 éve. Hát így épült nagyon sok zártkertben út, közvilágítás, víz, vagyis az ott élők és  
a város összedobta a pénzt, nem ment másképp, nem is tehetünk egyébként e tekintetben 
mást. S ez a lehetőség ez ebben az évben is adott lesz, mert külterületi közműberuházási 
alapunk lesz. Kifejezetten abban maradtunk, hogy úgy érezzük, hogy erre igény van és épp 
ezért ezt az alapot fenn is kell tartanunk.  
Azt majd a Főjegyző Úrral tessék megbeszélni, hogy a bérlő helyett miért Önnek kell távhőt 
fizetni. Sok mindent felírtam, nagyon szépen köszönöm. Nagyon sokat megfontolandónak 
tartok, a Mini Presszót is, a kutyákat, az aknafedelet is, de nem tudunk a játszóterek mellé 
elsősegély helységet meg wc-t építeni, meg nem is akarunk. Most nem azért, mert ez akarat 
kérdése, mert ez nem működik, őszinte vagyok e tekintetben.  
Közfoglalkoztatásról beszéltem és nem is kívánok erről többet mondani, azt viszont a 
felvetésére szintén, ezt sem ismétlek meg, amit elmondtam, de köszönöm a hozzászólását. 
Igen, ha már valamit elkezdtünk, akkor fejezzük be. 9200 vagy 9300 az a lakás, ahol 
valamilyen mértékű beruházást hajtottunk végre az Állam, az Önkormányzat, illetve a lakók 
segítségével. Nem is ebben látom én a legnagyobb kihívást most a számunkra, hanem abban 
látom a legnagyobb kihívást, hogy az energia függőségünket tudjuk-e csökkenteni és én pedig 
nagyon szeretném, hogy ne függjünk az E.on-tól, hogy ha már a többinél sikerült előre 
lépnünk. S ezért egy energia auditot végeztetünk ebben az évben az egész városra, amelynek 
az a lényege, hogy az egész város energia szükségletét és fogyasztását felmérje, s adjon 
javaslatokat különböző megújuló energiák használatára. Én sokkal jobban el tudnék képzelni 
egy olyan programot, hogy megállapodunk a társasházzal, hogy rakjunk fel közösen 
napelemeket. Most mondtam valamit. Rakjunk fel közösen napelemeket, amiből nyílván való 
ettől a pillanattól kezdve a társasházban élők villanyköltségeihez járul hozzá és nem ragozom. 
Ezért végeztetjük el ezt az egész rendszert, hogy a szakemberek által megfelelő választ 
tudjuk, szerintem a 21. század egyik legfontosabb kérdésére, adni. 
Én remélem, hogy igen, már az alvállalkozói munkák. A gyógyfürdőt hál isten vállalkozói 
szempontból is elfelejtettük, mert a tekintetben felejtettük el, hogy amit ígértünk és tartottunk 
azt odaadtuk a vállalkozóknak. Sikerült egy olyan konstrukciót, elsősorban Főjegyző Úr 
ügyességének, mind jogismerő Főjegyző ügyességének kitalálnunk, amely értelmében az a 
pénz, amit mi visszatartottunk és nem adtunk oda az akkori alvállalkozónak, az oda került 
valóban azokhoz, akik a munkát elvégezték. Csak hát mi ezzel nem dicsekszünk, mi ezt 
természetesnek vesszük. Nem olvastam egyébként a sajtóban én sem. 
Köszönöm Kukuly Úrnak a felvetését én azt javaslom, hogy a részönkormányzati ülésen 
beszéljenek és forduljon bizalommal a részönkormányzat vezetőjéhez és, hogy ha a 
részönkormányzat által felvetett ilyen jellegű  problémát határozati javaslatba is  ide hozza 
hozzám, nyert ügye van. Nem Önnek, a közösségnek. 
Kedves Noémi, higgye el nekem és ezt tényleg őszintén mondom, hogy az elmúlt másfél 
évtized legstabilabb költségvetése, ami most itt van. Szóval, amikor Ön képviselő volt, akkor 
soha nem látott olyat, hogy általános tartalékot tudjunk képezni. Akkor, amikor képviselő volt  
soha nem látott olyan költségvetést, ami még javulni fog június 30-tól, mert az adósság egy 
része elmegy ebből a költségvetésből. Az előző két kormány talicskával vitte el innét a pénzt, 
ezért nem tudott az Önkormányzat stabil lenni. Egyetlen egy önkormányzat költségvetése 
sem, most hál Isten az ellenkezőjét tapasztaljuk. De ez sem jelenti azt, hogy mindenre fog 
jutni, ebben Önnek igaza van. De én nyugodt vagyok a tekintetben, hogy egy stabil évet  
fogunk tudni elkezdeni. Ami pedig a felvetését a Kaposvári Egyetemről illet, hát ne vicceljen 
már, nem most ismertük meg egymást. Had érezzem már azt, hogy az első Orbán Kormány 



alatt kicsit, egy kicsike kis közöm volt ahhoz, nem sok, egy egész pici közöm volt ahhoz, 
hogy Kaposvár egyetemi város legyen. Azt hiszi, hogy hagyom veszni? Így ismer engem? Hát  
nem így ismer engem, akkor ez így is lesz.  
Hálás vagyok, hogy eljöttek. Jó éjszakát kívánok.” 
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