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KÖZMEGHALLGATÁS 
 
 

Szita Károly polgármester:  
 
„Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit és nagyon szépen köszönöm azt 
valamennyiüknek, hogy ilyen sokan fontosnak érezték azt, hogy eljöjjenek ma este ide a város 
polgárainak a házára és valamennyi képviselő társam nevében köszöntöm Önöket.  
Én hál’  isten egyévente nem egyszer kérem Önöktől a találkozás lehetőségét és nem egyszer van 
lehetőségem arra, hogy találkozhassak valamennyiükkel, ennek meg vannak a maga megfelelő  
módjai, akár az utcai beszélgetéseken, akár a téli zárt térben történő beszélgetéseken. De évente 
egyszer, így szervezett formában a város Képviselő-testülete törvényi kötelezettségének is eleget 
tesz, azzal, hogy egy közmeghallgatást tart, amelynek az a lényege, hogy én megragadom azt a 
lehetőséget, hogy tegyek egy felvezetőt és a 2014-es esztendőben előttünk álló feladatokról és 
mindazokról beszéljek, amit már előre látunk és tudjuk, hogy történni fog. M ásrészről pedig 
azért,  és számomra mindig ez a legfontosabb, amikor majd én befejeztem és Önöket kérem meg 
arra, hogy na mondják már azt, hogy mit hagytam ki, vagy mit nem hagytam ki, de valamit, ami 
Önöknek fontos, nem hívtam fel a figyelmet, vagyis nagy tisztelettel kérem mindnyájukat, hogy 
Önök is osszák meg velünk mindazt, amit fontosnak tartanak és a véleményüket. Ekkor majd azt 
szeretném kérni, amikor ide a második részére értünk, mivel főjegyző úr akkurátusan íratja a 
jegyzőkönyveket és szereti mindig és mindig törekszik arra, hogy ne hagyja válasz nélkül a 
probléma felvetőket, hogy tudjunk hova válaszolni, ha itt szóban nem volt esetleg kielégítő az 
általunk elmondott, akkor majd a nevüket és a lakcímüket legyenek kedvesek a mikrofonba 
bemondani. 
Kedves kaposváriak, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hát Kaposvár soha nem volt olyan erős, mint 
ma. És ezt nagyon boldogan és nagyon büszkén mondom valamennyiüknek. És ennek kettő oka 
van. Az egyik és a legfontosabb a kaposváriak munkája. A kaposvári embereké, akik nagyon 
sokat tettek annak érdekében,  hogy ezt a mondatot most kimondhattam. A másik pedig 
köszönhető a Kormánynak. Azért köszönhető a Kormánynak, mert úgy döntött, hogy valamennyi 
magyarországi település adósságát átvállalja,  ezzel kívánja megköszönni, így a kaposváriaknak 
is, azt, hogy a nehéz időkben sem hagyták cserben egymást, a nehéz időszakban is működtették 
az iskolákat és az óvodákat, a nehéz időkben is volt szociális ellátás és fejlesztették a városokat. 
Ezzel köszöni meg ezt a döntését. Ezért ennek a két oknak köszönhető az, amit büszkén és 
örömmel mondok Önöknek, Kaposvár soha nem volt olyan erős,  mint ma. És ez meg fogja 
határozni a 2014-es költségvetésüket is. Meg fogja határozni azt, hogy mire mennyit költhetünk, 
és végre azzal foglalkozhatunk, ami Önöket leginkább érdekel. Végre azzal foglalkozhatunk 
újból, amit Önök kértek, illetve kérnek tőlünk. Önökkel együtt alkottuk meg, most már négy 
esztendővel ezelőtt a „Kaposvár a legfontosabb” címet viselő várospolitikai programunkat, amely 
az évtized végéig szól. M a már bátran ki merem jelenteni, ismerve az előttünk álló egy esztendőt 
is, hogy a program időarányos részét végre fogjuk hajtani 2014. év végére, és jó ezt kimondani. 
Azzal együtt, hogy a gazdaság fejlesztés az a mindenkori kormányoknak a feladata,  hisz ők 
állapítják meg a támogatási rendszereket, ők állapítják meg a minimálbért, ők állapítják meg a tb-
t, ők állapítják meg a különböző központi adókat, de hát az emberek nem Budapestre mennek,  
akkor, ha nincs állásuk, hanem a Polgármestert keresik, ez a helyzet. Ezért 2014-ben is 
bármennyire szűkösek a települési önkormányzatoknak a lehetősége, ez az egyik legfontosabb 
feladat.  



Nagy örömmel mondom Önöknek azt, hogy 2014-ben az előző évhez képest 1133 emberrel 
többnek van munkája. És 1133-mal többen dolgoznak idén, mint ahányan tavaly dolgoztak. Ez 
köszönhető annak a 6200 vállalkozásnak, amely ebben a városban él, működik és dolgozik és 
igazolta azt, amit magam tapasztaltam 2013-ban gyakran náluk járva, s kérdezve őket az 
elképzeléseikről és az elvárásaikról, hogy fejleszteni akartak, beruházni akartak, fejlesztettek is, 
beruháztak is és munkaerőt akarta bővíteni.  S köszönhető annak a közmunka programnak is, amit 
a város felvállalt és elindított. Ennek, a közmunkában dolgozóknak háromnegyed része nyolc 
általánossal vagy azzal sem rendelkeznek, ha ez nem lenne – valljuk be őszintén – sehol nem 
kapnának munkát, ez a helyzet, ezért is csináljuk egyébként az, amit csinálunk. S ennek az 
eredménye az, hogy 1133 fővel többen dolgoznak, mint tavaly ilyenkor. De nem ülhetünk ölbe 
tett kézzel, mert még 2700-an vannak, akiknek nincs  munkájuk. Ezért az a cél, amit kitűztünk 
önmagunk elé, hogy az évtized végére Kaposváron mindenki dolgozhat, aki munkával akar  
kenyeret keresni, s az utóbbit szeretném aláhúzni, mindenki, aki munkával akar kenyeret keresni,  
ezt a célt továbbra is kiemelt célként tekintjük, és itt van előttünk. És a munkahelyek tekintetében 
csak had említsek meg négyet. A kis- és a középvállalkozásokról most nem is beszélek, mert hál’  
isten nagy az akarat és nagy a lendület bennük. Az ország egyetlen Cukorgyárában egy cukorsilót 
avattunk miniszterelnök úr jelenlétében, most pedig egy raktárbázist építenek, amely újabb 
munkahelyteremtést fog jelenteni. A Videoton újból bővít, engedélyt kért arra, hogy egy újabb 
csarnokot építhessen. 138 millió  forinttért a Dombóvári utat közművesítettük, egyszerűen azért 
közművesítettük, hogy oda a munkahelyteremtő beruházások jöhessenek. Odajött egy német 
befektető a Cabero, elkezdte felvenni a munkásokat és elkezdte a termelést. Az év végére nagyon 
remélem, hogy ki fog futni odáig, hogy olyan létszámmal tud dolgozni, amit akar. Aztán persze 
volt az örömben üröm is  az elmúlt évben, ha visszaemlékeznek rá,  amitől sajnos féltünk az 
bekövetkezett, az amerikaiak nem a kaposvári embereket nézték, hanem azt, hogy Los 
Angelesnek mennyi pénze van, aztán bezárták a NABI-t. Nekünk egy olyan befektetőt kellett 
találni, aki azt a tudást, ami ott felhalmozódott, arra számít és az ott dolgozókra is. Egy török 
befektető jött oda, ugyanúgy kompozit technológiával dolgozik, 20 millió eurót fektet be, s 200 
embernek kíván munkát adni, ezt a négyet említettem csak meg Önöknek. 
De ezen túlmenően, mi az, ami lehetőség 2014-ben? És csak tényleg címszavakban. Tényleg 
címszavakban, mert az ember úgy van ezzel, hogy inkább majd csak nézzük meg a saját 
szemünkkel, ha elkészül, de azért párat szeretnék felsorolni. Egyrészt 2014-ben nagyon sok 
nagyberuházásunk befejeződik, amely az elmúlt esztendőben indult el, de újakat is indítunk, majd 
erről is fogok beszélni. Befejeződik, nem tudom az észak-nyugati városrészből jöttek-e, Honvéd 
utcának a környékéről, de ha arra járnak, megnézhetik, folyik nagyütemben az építkezés, a volt 
Domus Áruháztól egészen a Sávházig, annak a közterületi résznek az átrendezése. Azért ezzel 
kezdtük, mert a város legrégebben épült lakótelepe, ha jól tudom Csató tanácsnok úr. És ott 
kellett elindulnunk a közterületi rendezésekkel, társasházak újulnak és szépülnek meg és ott volt 
valamikor egy kazánházunk is, oda pedig a Családsegítő Központ több telephelyét felszámolva 
egy helyre tudjuk elhelyezni őket.  
Aztán elkezdődött és következő esztendő első felére, nyár derekára befejeződik a Nádasdi 
utcának és annak a környékének az átalakítása is. Azért álltunk neki ennek a munkának tisztelt 
Hölgyeim és Uraim, mert én hiszek abba és én ezt helyesnek tartom, hogy ott, ahol rendetlenség 
van ott is rendet kell csinálni, erővel vagy másképp, de ahol rendetlenség van ott is rendet kell 
csinálni. Nekiálltunk ennek a munkának is, azért hogy megfelelő környezetet tudjunk biztosítani 
mindenkinek.  
Deseda, Toponárról vannak itt. Hát a Desedán nagyon nagy munka kezdődött el. Desedán 
elkészült két új híd, még az elmúlt esztendőben, a beruházás folytatódik, kitűzték már a 



kerékpárútnak a nyomvonalát, amely körbe megy a tavon, emellett lesz egy 11 km hosszú túraút 
is. Épül egy kilátó is, s a Toponári oldalon, hogy ha lemennek a partra a kemping alá, akkor 
láthatják azt, hogy épül a Desedai Látogatóközpont. Az a Desedai Látogatóközpont, amely 
reményeim szerint nagyon sok kaposvárinak meglepetések lesznek benne. Nagyon sok 
kaposvárinak fel fogja kelteni, meghozza a kedvét az, hogy újból érdemes lesz kimenni a 
Desedára, ez ennek a lényege, ezekkel együtt. Ezt az egész komplex programot befejezzük és 
még azzal fejeljük meg, hogy egy napelemes kirándulóhajót is vásárolunk a Desedára, amely 
közlekedjen Toponártól Kaposfüredig, a Kaposfüredi részig egy-két kikötő hellyel. Főjegyző Úr 
volt hajónézőbe és megtekintette a lehetséges hajókat, amiket a Desedán járatni fogunk. A 
Deseda egy olyan szabadidő eltöltésű centrum és központ lesz ezen beruházások befejeztével, 
amit még egyszer mondom, idén befejeződnek, amire azt hiszem már rég vártunk ebben a 
városban. 
Járnak Önök közül piacra? Csöpi nénit tudom. Befejezzük ebben az esztendőben a piacot. 
Apránként tudtuk építeni, azért építettük apránként a piacot, mert régen végeztünk volna vele, 
hogy ha egyszer van bátorságunk arra, és azt mondjuk,  hogy most megszűnik a piac,  bezárjuk és 
majd egy év múlva kinyitjuk, na, ezt nem akartuk. Ezt nem akartuk, ezért építettük szakaszosan 
és sikerült úgy Alpolgármester Úrnak összeállítani, úgy összekoordinálni a munkákat, hogy 
egyetlen egy napra sem zárt be a piac, különben be kellett volna zárni. Hát az új csarnokkal 
kezdtük, ha emlékeznek rá, akkor a régi csarnok egyik feléből kiköltöztettük az új csarnokba az 
árusokat, a régi csarnoknak az egyik felét leköveztük, azt utána átraktuk őket a másik oldalra, a 
másikat köveztük le, most megcsináltuk a ruhaudvart, a ruhások bekerülnek a ruhaudvarba, ott 
még nem tudtunk kövezni, mert addig, amíg a ruhások nem mennek be a ruhaudvarba, oda nem 
lehetett a díszburkolatot megcsinálni, nem akarom folytatni. Ebben az évben befejeződik, jól 
mondom Alpolgármester Úr? Nincs több pénz? Jó, befejeződik. 
Nem városi beruházás, de nagyon fontos számunkra, hisz itt van benn a belvárosban. Épül a 
Kórház. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azért legyünk rá büszkék, mert a munka mellett mi a másik 
legfontosabb, a gyerek, mi a harmadik legfontosabb az egészség, s mi a negyedik legfontosabb, a 
biztonságérzet. Ez határozza meg az életünket Kaposváron is. Azért legyenek rá büszkék, mert 
Európa egyik legmodernebb gyógyító helye lesz a kaposvári, azért vannak ezek a beruházások. 
M ost látják, hogy épül, még 2,5 milliárd forintot kellene megszerezni, megszereznünk közösen, 
hogy be is  fejeződjön. Na, ez még nincs meg, ez Brüsszelben van kint jóváhagyáson, a Kormány 
már döntött erről, csak hogy ott nem minden esetben azt akarják,  amit mi. És, hogy ha ez megvan 
és az a beruházás befejeződik, ez el fog dőlni tavasszal, ez 2015. második felére fejeződne be,  
akkor a Kórház déli tömbjéből, ahol az Idegosztály  van, ahol volt régen, ott hátul a Tüdőszűrő, az 
kiürül, ez a déli tömb. Kiürül a déli tömb, minden bejön az újrészben, minden ott lesz, nagyon 
korszerű körülmények között. Bekerült az újrészbe, attól a pillanattól kezdve azt az iszonyatosan 
zsúfolt városrésznek nagyobb levegőt tudunk neki adni, mégpedig azért tudunk nagyobb levegőt 
adni, mert ott parkot fogunk létesíteni és parkolókat és megszűnik az a zsúfoltság, ami most a 
Kórház környékén van, és ki tudjuk nyitni a Bajcsy-Zsilinszky utca Kórház által elzárt szakaszát, 
mert akkor nem lesz betegforgalom ide-oda, ugye azért van az a szakasz lezárva. 
Főépítész Asszony nem tudom itt van-e. M ajd valamikor februárban hívjuk Önöket az Együdbe, 
hívjuk Önöket az Együdbe, mert elkészítettünk egy akkora makettet, mint az a hosszú asztal ott, 
ahol a kollégáim ülnek és azzal a makettel szemléltetve be tudjuk mutatni azt, hogy milyen lesz a 
Petőfi térnek a környéke, milyen lesz a Csík Ferenc sétány, milyen lesz a vasútállomás, a helyi, 
helyközi autóbusz pályaudvar, ez csúnya szóval úgy nevezték el, hogy intermodális csomópont, 
egy teljesen átalakult közlekedési rend alakul ki ebben a városban. Lesznek közúti aluljárók,  
felüljárók, lesz a Béla Király utca fölött közúti felüljáró, lesz a Pécsi utcánál közúti felüljáró, 



mind a vasút miatt, hogy ne kelljen a, ráadásul a Béla Királynál kettő is van és a Cukorgyár egyre 
inkább arra fog ráállni, hogy nem közúton szállít, hanem vasúton fogja szállítani a répát ki-be, 
akkor az meg még többet lenne zárva, ezt szeretnénk majd Önöknek bemutatni, mert elkészült. 
Németh Lászlóné miniszter asszony legutóbb, talán egy hete járt Kaposváron, s akkor jómagam 
rákérdeztem és le is nyilatkozta a televízióban, hogy a Kormány támogatja a város 35 millió  
beruházási igényét. Egyből a Donner és a belvárosi rész egyből közel kerül újból egymáshoz, 
teherpályaudvar is kikerül innét, teljes mértékben átalakul minden.  És errő l csináltatott Főépítész 
Asszony egy makettet, ahol el tudjuk mutatni pontosan és látszik szemléletesen, hogy mi, hol 
készül, valamikor februárban ezt a megbeszélést, ezt létre fogjuk hozni. És a NIF, ez a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Társaság Zrt. kiírja a közbeszerzési tendert ebben az esztendőben, a 
kiviteli tervre és azzal együtt természetesen a kivitelezésre is.  
Na, még csak pár dolgot. Kaposvári kismamákkal abban állapodtunk meg 2010-ben,  négy 
esztendővel ezelőtt, ők kérték, hogy építsünk játszótereket és újítsuk fel a régieket. Akkor azt 
mondtuk, hogy 100 millió forintot igenis erre rá fogunk költeni, aztán 2011-ben semmit nem 
tudtunk csinálni, 2012-ben semmit nem tudtunk csinálni, 2013-ban újból találkoztunk a kaposvári 
kismamákkal, szemükbe nézve, megmondani nekik,  hogy eddig nem volt pénzünk, nem tudtuk 
teljesíteni az ígéreteinket, de most itt van a lehetőség, tekintsük át még egyszer a játszótér 
fejlesztési programunkat és  állapodjunk meg. Persze minden ilyen áttekintésnek az lett a vége,  
ami 2010-ben még egy 100 millió forintos alku volt, ez most 233 millió lett. De belevágtunk 
tavaly, elkezdtük a játszótéri eszközöknek a cseréjét, és idén pedig új,  öt játszóteret építünk 
nekik, a legfontosabbaknak, a gyermekeinknek. Berzsenyi parki játszótér, amely a legnépszerűbb, 
teljesen új lesz. A Berzsenyi parki játszótér játszóeszközei pedig kikerülnek a Desedára. Füredi 
utca, Jé Diszkont város azon részén van, balra mögötte van egy nagyon szép park, abba a parkba 
most benéznek ott már áll a domb, az lesz a csúszda egyébként majd a gyerekeknek. Csúszdákkal 
ott is egy komplex játszótér épül. Aztán a Baptisták mögött a Béke-Füredi Lakótelepen, oda is 
építünk, kibővítjük azt a pár játszóeszközös játszóteret, és a Tescoval remélem, hogy sikerül 
véglegesen is megállapodnunk és akkor a Tesco-nál is lesz egy ilyen játszótér.  
És, ami számomra mindegyik kedves, de számomra legkedvesebb, mert ezt kérték Önök közül a 
legtöbben, amelynek már az első részét már láthatták is. Tavaly útjára indítottuk és tavaly azt 
mondtuk, hogy a város újkori történelmének egy időben legnagyobb út-, és járdafelújítási 
programját, a Bereck Sándor Programot, erre 500 millió forintot költöttünk el a tavalyi 
esztendőben. Több mint 400 helyen folyt kisebb-nagyobb út-, és járdafelújítási munka és 
csapadékvíz elvezetési munkák is. Ebben az esztendőben most már nem tudom azt mondani,  
hogy újkori történelmünknek legnagyobb programját, ez irányú programját indítjuk el, hanem a 
város történetének egy időben végrehajtott legnagyobb programját, a Bereck Sándor 2 Programot 
indítjuk el,  amely a tavalyi 500 millió forinttal szemben 1,9 milliárd forint. Ennyiért fogunk 
utakat, járdákat felújítani, csapadékvíz elvezető rendszert megcsinálni, a Városligetet elkezdeni 
komplettírozni és nem akarom sorolni. Sok utca, járda, csapadékvíz elvezető rész 2014-ben e 
program keretén belül megújul. Így a tavalyi program keretén belül történt meg az, ami az elmúlt 
10 évben minden nap, minden ilyen Közmeghallgatáson hallhattunk. Csak egyetlen egy példát 
mondok az elmúlt 10 évben minden ilyen Közmeghallgatáson hallhattunk, hogy a 
Répáspusztánál újítsuk fel már az utat, eljutottunk odáig, sőt még az egyik utcába is bemegyünk. 
Fészerlakpusztáról jöttek ide, hogy nincs lekövezett útjuk, és igazuk is volt, most a tavalyi Bereck 
Sándor Program, Fészerlakon kettő utca van, ami nem volt rendesen lekövezve, most a tavalyi 
Bereck Sándor Program kapcsán tudtuk elérni, az egyik utcát leköveztük, de most nem akarom 
ezeket felsorolni, mert sok ilyen volt. Sok ilyen lesz 2014-ben. 
Én szeretném megköszönni az elmúlt éves munkájukat és szeretném kérni a támogatásukat 2014-



ben is. Örülök neki, hogy végre azzal törődhetünk, adósság nélkül,  ami a kaposváriak számára 
fontos és ez a legfontosabb egyébként mindnyájunknak.  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim köszönöm szépen, állunk rendelkezésükre, Önöké a szó. Köszönöm, 
hogy mindezt elmondhattam, tessék parancsolni.”  
 
 
Sütő Jánosné, Répáspuszta: 
 
„Jó estét kívánok mindenkinek. Igaza volt a Polgármester Úrnak, nem azzal kezdem, hogy 
Répáspusztán rossz az út, Répáspusztán már sokkal jobb az út, de azt szeretném még kérni az 
úttal kapcsolatban, hogy a mellékutakra legyen most ezután helyezve a hangsúly. És egyben meg 
szeretném köszönni az elkészült utat, nagyon örülünk neki és mindenki azt mondja,  hogy nagyon 
kellett, nagyon jó volt és mindenki véleménye, hogy nagyon szépen köszönjük. Hallottuk a 
Kapos Televízióban, hogy a bekötő út is meg lesz csinálva a vasútállomásig a kanyarig, ami ugye 
nem az Önkormányzat területe volt. Valamint a vasútállomásunkkal is történik valami felújítás 
vagy építkezés, nem tudom. Egy olyan gondunk van viszont, hogy nagyon elszaporodott a 
betörések száma. Most láttuk, hogy a rendőrautók sűrűbben járnak azért ki a puszta területére, 
ennek nagyon örülünk. De hát sajnos nem tudnak mindig, egyáltalán nem tudnak abban az 
időpontban jönni, amikor ezek a betörések történnek. Most januárban három betörés is történt, 
ezen a kis helyen és elvittek mindent, amit csak tudtak mozgatni. Ezzel kapcsolatban szeretnék 
egy olyan kérni, hogy ahol volt a bolt ott van a trafó ház és az utca legvégén, oda szeretnénk 
kérni egy égőt, egy villanyégőt, ha lehetne felszerelni erre a villanyoszlopra. Ott annyira sötét az 
a sarok és ott, ahogy a Pödöri fele megy az út egy földes út, meg akkor felülről jön egy út, ott 
valamilyen kereszteződésféle van, és ott az utolsó házban akik laknak, meg hát arra járnak többet 
és az nagyon sötét az az út rész. A másik, elkészültek a hinták, felújították meg megcsinálták ezt 
is nagyon szépen megköszönjük. A véleményem, hogy egy jó vezető nélkül, azért mi mindent 
megteszünk, de a város vezetés élén a Szita Úr áll és egy jó vezető nélkül azért a csapat sem úgy 
működik, ahogy kellene. Köszönjük szépen. 
 
 
Kovácsné Csarnai Julianna, Gém utca és a Posta utca utcafelelőse: 
 
„Tisztelettel köszöntöm a Polgármester Urat és a Képviselő-testületet! Elsősorban a Posta utca 
posta részén, ahol a drótkerítés van a Posta tulajdona, ezzel kapcsolatban szeretném kérni azt, 
hogy Önök segítsenek. Egy szakembert kiküldeni, aki leírja azt, hogy mi az a veszély, mi az, amit 
meg kellene csinálni. Na, most én azért kérem ezt Önöktől, mert én postai dolgozó voltam, onnan 
mentem el nyugdíjba és nekem kellemetlen lenne az, hogy én ír jak, mint utcafelelős, meg nem is 
tudom úgy szakértelemben megítélni azt, hogy mi az, amit csinálni kellene. Én utána jártam, 
hogy hova kellene küldeni, ezt oda szeretném majd adni Önöknek, hogy kinek kell küldeni név,  
beruházás meg minden. 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„És verjem le a Postán majd?” 
 
 
 



Kovácsné Csarnai Julianna, Gém utca és a Posta utca utcafelelőse: 
 
„Igen. M ert veszélyes az az útszakasz. Egy járda van, másik oldalon nincs, télen, amikor jön a 
hókotró, fölnyomja arra az oldalra, nehéz. És, hát a Posta utcából, akik bejönnek gyerekesek 
kocsival, nem nagy kocsival, hanem gyerek kocsival, szóval nehéz ott közlekedni.  
A másik dolog a Kemping és a Kócsag utca sarkán lévő  szelektív hulladékkal kapcsolatban. 
Hiába tettük ki azt a táblát, hogy „Szemét lerakása tilos”, de följárnak a Deseda mellől kocsival,  
kirakják a hulladékot a háztartási hulladékot. Én hetente takarítom ott össze, sajnos nem tudok 
oda ülni, mert nem ott lakom, hanem a Gém utcában,  de hetente kiraknak krumpli héjtól, 
tojáshéjtól, sőt belsőséget, amit megpucolnak jószágot, annak a belsőségét. És nem lehetne egy 
kamukamerát kirakni? M ost komolyan mondom. És kiírni azt, hogy kamera figyeli, oda, a táblát, 
amit mi csináltunk.  
 
Szita Károly polgármester: 
 
„És milyen lett az a 38 új járda, amit megcsináltunk Toponáron, jól sikerült? 
 
Kovácsné Csarnai Julianna, Gém utca és a Posta utca utcafelelőse: 
 
„Jól. Én tavaly megköszöntem, hogy a Gém utcában és a Kemping utcában.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Én nem azért mondtam, csak kíváncsi lettem, hogy a műszaki emberek jó munkát végeztek-e.” 
 
Kovácsné Csarnai Julianna, Gém utca és a Posta utca utcafelelőse: 
 
„Jó munkát végeztek. Én ezt tavaly is megköszöntem. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani,  
hogy tegyünk egy kamukamerát.” 
 
 
Illés Jánosné, Kaposvár,………...: 
 
„Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület. Én most ilyen lelki megnyugvással még 
nem jöttem közmeghallgatásra.  A Toponár lakossága üzenetét szeretném átadni Polgármester 
Úrnak, amit Toponár biztonságáért, környezetéért, amit értünk tett. Azt most már jó hallani és 
mindenki azt mondja, eddig nem azt hallottuk, hogy most már kaposvárinak érezzük magunkat, 
és ez nagyon csodás dolog. Elkészült egy nagyon értékes, történelmi emlék kálváriát mentettünk 
meg közösen. Biztos emlékszik a Képviselő-testület két évvel ezelőtt mindenki asztalára 
odatettem egy adománylevelet. Ezt azért mondom, hogy két év alatt valósult meg a legnagyobb 
húzóerő, a Polgármester Úr, M ihalecz András, L. Balogh Krisztina főépítész, Jakab Eszter és 
Toponárt Szépítő Egyesület, nem hagyom ki magunkat sem, mert nem kell szégyellni, amit 
teszünk a környezetünkért. Azt hangoztatni kell, azért kell hangoztatnunk, hogy legyen követőink 
is nemcsak itt, hanem máshol is. 
Polgármester Úrhoz azért lenne egy nagy kérésem, felmérettük a Kálváriánál a Városgondnokság 
segítségével, hogy szeretnénk a két oldalt, ahol van a járda virágot ültetni. 300 méter ez a terület, 
amely a két oldal, ehhez 1200 tő virág kellene. M ost egynyárit tudunk ültetni, de ősszel 



beültetnénk hagymás virággal. Ezért fordulok a Polgármester Úrhoz, hogy ennek a költségébe 
segítsen be és mi utcafelelősök pedig az egyesületünk el fogjuk ültetni, és még kellene 3 kg 
fűmag. Itt nem fejeződött be a Kálvária, mert nekünk még van ám feladatunk, az a feladatunk, 
hogy az értékeinket megóvjuk.  Ez nem fejeződött be azzal, hogy meg csináltunk valamit és 
elkészült valami, úgy a buszvárók, úgy minden. Ezeket meg kell óvnunk és odafigyelni, rendbe 
tartani, az, hogy tényleg valójában mi mentsük meg az értékeinket. Ez nagyon fontos számunkra, 
hogy az unokáink, gyerekeink valójában emelt fővel nézzenek. Annyian mennek a Kálváriára,  
annyi ember oda megy és imádkozik. Ezzel a Kálváriát befejezem. M ég a Krisztinát meg 
szeretném kérni, mert a Krisztina írt egy csodás történetet, s mondta a Krisztina, a főépítész 
asszony, hogy ha elkészül a Kálvária, akkor ez a történet be fog fejeződni. És ezt kérem, ha ez 
megtörténik, akkor abból egy példányt juttasson nekem. 
Szeretnék a Polgármester Úrtól kérni négy közmunkást 2014. évre. Feladataink mindig nőnek,  
ahogy szépülünk, úgy nőnek is.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„M ost is négy volt, nem?” 
 
Illés Jánosné, Kaposvár, …………….. 1.: 
 
„Négy volt, de minden évben azért én kérek négy közmunkást.  
Szeretném megköszönni a Szociális Osztálynak és a Városgondnokságnak azt a felmérhetetlen 
munkát is, amit Toponár városrészért tesznek, például 40 főnek a Szociális Osztály  tüzelőre adott 
pénzt a rászorulóknak. Répás-Fészerlak is ebben a 40 főben benn van. Ezek az emberek mit 
dolgoztak. Elhoztam a kérdőívet, a kérelmeket és kiosztottam és valójában, hogy le a kalappal és 
nagyon köszönjük szépen. A Városgondnokság nélkül meg a munkánk elképzelhetetlen. 
Bármikor szólok, soha nem mondják, hogy nem, nem segítenek, vagy nem csinálják meg. 
Hartner Úr is nagyon nyitott velünk szemben, nem mondja biztos, hogy toponáriaknak nem 
csinálom. Mindenben jó eredményt érünk el együtt. És valójában így lehet eredményt elérni,  
együtt és közösen. És akarat kérdése.  
M ég annyit a Kálváriával el szeretnék mondani, hogy egy 26 ezer forint jövedelemmel 
rendelkező kis nő adott 500 forintot. Az nap nem evett és nem ivott, a kenyere árát beadta a 
Kálváriába. És ezt annyira értékeltem ezt az 500 forintot, hogy szinte betettem ilyen lap közé, és 
úgy vittem be a takarékba, mert komolyan mondom, hogy az szívre ható volt ettől a hölgytől. 
Úgy éreztem ezt el kell mondanom, azoknak az embereknek is, akik megtehették volna, és sajnos 
többjük van. Ez egy figyelmeztető jelnek mondtam, hogy többjük van és valójában hozzáállás 
kérdése minden.  
Polgármester Úr, a Derkovits utcában szépen elkészült a járda, csak egy probléma van, hogy az 
utolsó háznál nem csinálták meg a járdát. Utolsó háznál nincs és egy nagyon rendes család lakik 
és nagyon jó adófizető vállalkozó lakik ott, a 17. szám nem készült el a végén, a járdát nem 
csinálták meg. Ott is gyerekek vannak, sárba járnak, iskolába mennek és ott pont nem csinálták 
meg a járdát. Az a kérése az ott lakónak,  hogy légy kedves Polgármester Úr ebben segítsenek 
meg a képviselők, hogy megoldódjon. 
Köszönöm, hogy meghallgattak. Még annyit meg szerettem volna kérdezni, toponári játszóteret 
nem említette meg Polgármester Úr. Nagyon gyér egy kicsit nekünk a játszóterünk, oda kellene 
játszóeszközök, ott nagyon sok kisgyerek jár. Ebben megint segítsél. Köszönöm” 
 



Szita Károly polgármester: 
 
„M ajd el fogom mondani, fontosabb dolog lesz ennél Toponáron, de majd el mondom, hogy mi. 
Nagyon szépen köszönöm” 
 
Illés Jánosné, Kaposvár, …………...: 
 
„Köszönöm, hogy meghallgattak és jó egészséget kívánok.” 
 
 
Nagyné Boros Mária, Kaposvár, ……………..: 
 
„Jó estét kívánok, csak egyszerűen üdvözlök mindenkit, aki itt megjelent. Panellakó létemre nem 
először hozom föl a Körtönyebükk helyzetét. Rögtön hozzáteszem, van némi érdekeltségem, de 
nem magam miatt szólok, mert én ott a panelben nagyon jól elvagyok. De ami a 
Körtönyebükkben van az időnként már elviselhetetlen. És én már többször fordultam Szita 
Úrhoz, Kéki Úrhoz is. Én tavaly a Közmeghallgatáson is fölvetettem, hogy a Körtönyebükknek 
az az utolsó része, ami bemegy az erdőbe, az egy teljes totál infrastruktúra nélküli valami. Földút, 
közvilágítás nélkül, se ivóvíz semmi az égvilágon. Egy olyan terület, ahova a taxi nem visz ki, 
egyszerűen a taxi megmondja, hogy oda nem visz ki. Ami engem rettenetesen bosszant és már 
többször kértem, hogy ott ugye nincs infrastruktúra, rendbe van, Szita Úrral megbeszéltük, nem is 
visznek ki oda infrastruktúrát, mert olyan emberek laknak, úgy se tudnák kifizetni, hogy 
bevezessük a vizet, vagy bármi mást, rendben van.  Egy kérdésem van.  A kommunális adót miért 
fizetik ők? M ert akkor most rögtön elmondom mindenkinek, hogy van egy szuper 
infrastruktúrával ellátott lakás, 72 m2, abba a távfűtéstől a meleg vízen át a gáztól az interneten 
keresztül a kábel tévéig minden megvan, én már oda semmit nem tudnék bevezettetni. Ott kint a 
Körtönyebükkben van egy 18 m2-en, szó szerint értsék az egy infrastruktúra, hogy van villany. 
Amikor meg adózni kell, akkor meg rohadt egyforma a kettő. Na, most én azt tudom mondani, 
hogy tudom, a Kormánynak az a véleménye, hogy darab-darab, hogy aztán az kacsalábon forgó 
palota vagy nádfedeles csőszkunyhó x ezer m2 meg pár m2, darab-darab egyforma az adó. Én 
csak annyit szeretnék mondani, és egyébként a Közgyűlésnek a határozatából hallottam, hogy 
igen őnekik is kell kommunális adót fizetniük, mert hát onnan is járnak ki a sárból is gyerekek és 
ők is igénybe veszik a városnak az iskoláját. Én most csak annyit tudok mondani, hogy ha a 
pártunk és Kormányunk az összes adónkat, vagy adósságunkat átvállalta, ha az iskoláinkat 
államosították és üzemeltetik, akkor nem tudom, hogy miért kell kommunális adót fizetni 
azoknak, akiknek nulla az infrastruktúrájuk. És most nagyon szépen kérném Szita Urat, hogy 
következőkben a költségvetést, amikor tervezik, legyenek szívesek azokat a területeket, ahova 
taxi nem megy ki, egyszerűen azt mondja a taxi, hogy én magát oda ki nem viszem, mert ha esik  
az eső sáros lesz az autóm, ha süt a nap, akkor poros lesz az autóm. Na, most ilyen körülmények 
között a kommunális adó egy tisztességtelen dolog. Nagyon kérem, hogy a külterületen töröljék 
el a kommunális adót. És még egy dolog, nem magamért kérem, hanem azokért, akik ilyen 
körülmények között vannak, mert ha én nekem úri kedvem úgy tartja, akkor fél évig nem megyek 
ki. Velem előfordult, hogy húsvétkor boldog újévet kívánt a szomszédom. Tehát itt nem arról van 
szó, hogy én magamért harcolok, hanem azokért az emberekért, de itt most rögtön mondom, hogy 
ha erre a nulla infrastruktúrára kivetik ugyanazt az adót, mint a szuper infrastruktúrára, akkor én 
polgári engedetlenség okán nem fogom befizetni és addig fogok harcolni és addig ütöm-verem a 
vasat, amíg ezek a szerencsétlen, sárból gumicsizmával be gyalogló gyerekek, meg tudom, a ki 



térkövezett, szobros Ady Endre utcából is lehet iskolába menni, meg onnan is. Ne haragudjon, de 
a város igazából nem költ rá, mert oda hótoló nem fog elmenni, ha térdig ér a hó, akkor sem 
fogják letolni a havat, ott az égvilágon semmi nincs. Nagyon kérem, azokat a külterületi 
területeken, ahol nincsen út, nincs világítás, nem visz ki a taxi és csomó hátránnyal küszködnek 
az emberek, töröljék már el a nulláért a kommunális adót. Ennyi lenne a kérésem. Köszönöm 
szépen.” 
 
 
Enger Jánosné, Kaposvár, ……………….: 
 
„Üdvözlöm Önöket! M ár többször felhoztam, nagyon örültünk annak, amit Toponáron a 
járdákkal csináltak. De, nagyon nehéz megmagyarázni az utca másik oldalának, hogy például a 
Veres Péter utcának a páratlan oldalát miért nem? 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Én tudtam, hogy elő fog jönni ez a kérdés” 
 
Enger Jánosné, Kaposvár, ………………...: 
 
„És én magamért is beszélek, mert én sarok telken lakom, és nekem vagy 50 métert lapátolnom 
kéne, amit nem lehet, mert nincs járda. De elvárják tőlünk, hogy út legyen csinálva.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„M ondtam is a kollégáimnak, vagy ne csináljunk semmit, vagy csináljuk meg mind a két oldalt.” 
 
Enger Jánosné, Kaposvár, ………………..: 
 
„Így van. De évek óta szó volt róla és úgy tudom most is szó volt róla, hogy csinálják. És akkor 
miért nem? Bocsánat a kifejezésért, a legkisebb ilyen kis vacakokat is megcsinálták. Köszönöm” 
 
 
Varga Márió:  
 
„Jó napot kívánok. A Kaposvári kerékpárosokat, gördeszkásokat, rollereseket képviselem. 
Igazából nagyon jelentősen fejlődik a kerékpáros, illetve az extrém sportok Kaposváron. Nagyon 
sok tehetséges fiatal van, egyes fiatalok el is jöttek, a legfiatalabb hét éves például és nagyon 
ügyes. És ez nemcsak város szinten érdemleges dolog, hanem kevesen tudják szerintem, de 
Szabó Konrád, egy magyar ember világversenyre is kijutott. És vannak Kaposváron olyan 
tehetségek, akik esetlegesen tudnák őt a későbbiekben követni. Azt szeretném kérni a város 
vezetőségtől, hogy kicsit jobban figyeljenek oda erre a kis pici, ámbár jobban összetartó 
közösségre. Saját pénzből fejlesztjük saját magunkat, saját területen belül építünk most 
magunknak oly szivacsgödröt, hogy tudjunk fejlődni. Egyes magánemberek is segítenek nekünk 
ebbe és az a baj, hogy most a parkot tönkre tették, nagyon sok gyereknek a fejlődését, illetve 
szabadidő felhasználását megrövidítették. És igazából többet el tudnánk érni,  hogy ha esetleg 
fedett lehetne a park, mert akkor télen-nyáron lehetne ugyanúgy fejlődni. M ert igazából ez 



nagyon nagy kiesés nekünk, hogy ha esetleg télen esik az eső vagy hideg van, vagy esetleg esik a 
hó, mert akkor nem tudunk rendesen, mert csúszik a pálya. Ennyit szerettem volna mondani.  
Köszönöm szépen.” 
 
 
Gede Árpád, Töröcskei városrész, …………………..: 
 
„Jó napot, vagy jó estét! Üdvözlök mindenkit! Töröcskéről annyit elsődlegesen,  hogy köszönjük, 
szépen oda is csurognak a pénzek. Tavaly elkészült egy pár dolog, buszmegállót újítottak fel, 
illetve kettő buszmegálló váró készült el, ezen kívül árkot, vízelvezető árkot csináltak és a 
temetőt viszonylag szépen rendbe hozták. Ezeket nagyon szépen köszönjük. Amit szeretnék én 
kérni, egy kicsit több figyelmet Töröcskének talán.  Én úgy érzem egy nagyon szép kis 
ékszerdoboz, nincs piszok.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„M i hiányzik Töröcskéről?” 
 
Gede Árpád, Töröcskei városrész, ………………….: 
 
„Töröcskéről? Út hiányzik, konkrétan én a Fenyves utca 20-ban lakom, és oda egy bekötő út 
vezetne, amely egy horhós szakasz. Nagyon régóta harcolok már Polgármester Úrral ezért. Négy 
éve, vagyis három éve készült egy terv, aztán én egy pár évre elköltöztem Kaposvárról, úgyhogy 
nem tudtam képviselni az „utunkat”, ezért a jóváhagyott terv azóta már hatályát vesztette, 
úgyhogy most visszaköltöztem újra próbálnám, hogy vegyük fel ezt a fonalat.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Hány házat érint ez a bekötő szakasz?” 
 
Gede Árpád, Töröcskei városrész, …………………….: 
 
„Ez két lakott házat, illetve egybe nem sokára fognak költözni.” Nálunk három kisgyerek és a 
házunk 110 éves, úgyhogy már lassan lehet, hogy ildomos lenne oda egy aszfaltút. Amit 
szeretnék kérni ezzel kapcsolatban, akkor három éve is kértem, hogy legyen párbeszéd közöttünk, 
az ott lakókkal és a tervezőkkel esetleg, nem vagyunk szakértők ez igaz, de ott lakunk régóta, 
úgyhogy tudjuk mi a probléma, merre folyik a víz stb. Négy éve volt csatornázás, azt hiszem az 
út akkor fel lehet újítva, ami a probléma, hogy Töröcske egy völgybe fekszik, ilyen löszmén utak 
vezetnek oda és amikor nagyon esik az eső, viszonylag sok útról a sár behordódik és hiába tartjuk 
rendbe a falut, ha az egész egy pár napig sártenger. Van egy közmunkásunk, ő azért 
ellapátolgatja, ezzel kapcsolatban ennyi. 
Hallottam, hogy játszótérfejlesztés, illetve még hallottuk a rádióban, hogy turistautakat 
fejlesztettek és ez milyen jó. Nálunk is van egy harkály turista út, Töröcskét szerintem ilyen 
szempontból jobban be lehetne vonni a turizmusba, ugyanis onnan nyílik a Zselic délre, elég szép 
vidék, nagyjából 30-40 km-en keresztül lehet úgy gyalogolni, hogy az ember nem ér lakott 
települést, úgyhogy ezt jobban ki kellene használni és kicsit több energiát fordítani a 
turistautakra.  



Ezzel kapcsolatban a játszótér, nem tudom hány éve megépült egy szép fa játszóterünk, tavaly 
kaptunk bele egy plusz játékot, viszont a fáknak a karbantartására kicsit több energiát, nem is 
annyira pénzt, inkább odafigyelést kérnénk, hogy ha valamit megcsináltatunk, akkor az megfelelő  
minőségben készüljön el. Nyilván kisebb-nagyobb állagmegóvás, javítás az szóba kerülhetne. 
Van ott egy nagyon szép színpadunk, amire már ráférne egy alapos csiszolás és karbantartás, 
mert egy pár év és tönkre fog menni, most még megmenthető állapotú.  
Illetve elkészült a temető keleti része az útnak, ígértek oda egy alapos útfelújítást.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Bocsásson meg. Tudja, hogy hány temetés van Töröcskén évente?” 
 
Gede Árpád, Töröcskei városrész, ………………….: 
 
„Fogalmam sincs.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Egy vagy nulla. Bocsánat ezt csak azért mondtam, hogy képben legyünk a város temetőit 
illetően.” 
 
Gede Árpád, Töröcskei városrész, ………………….: 
 
„Én ezt értem. De, gondolom Töröcskén is pont ugyanannyi halottak napja van, mint 
Kaposváron.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Világos. Csak azért mondom, mert urnafalat is kértek Töröcskére, közben van egyébként.” 
 
Gede Árpád, Töröcskei városrész, …………………..: 
 
„Viszont az út, ami odavezet, volt rá keret megcsinálták, nem adták át rendesen. Ugyanúgy 
megvannak a kátyúk benne, szóval, ami a legfontosabb, ha valaminek neki állunk, akkor kérünk 
ezzel kapcsolatban egy olyan polgári kontaktust, hogy legalább két falusi ember fölballagjon, és 
azt mondja rá, hogy akkor ezt most útnak nevezem, vagy ezt még nem útnak nevezem. 
Köszönöm szépen akkor ezt szeretném. Minden jót.” 
 
 
S tekkel Istvánné, Kecelhegyalja: 
 
„Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület! A mi kertünk a Kapos folyóra nyúlik. 
M inden évbe, szinte rettegünk attól, hogy esőzés lesz, hóolvadás lesz, mert a kertünket mindig 
elönti a víz. Ezáltal tönkremegy a termés, tönkremegy a fa,  melléképületnek fölmossa a falát a 
víz, befolyik a garázsba, szinte gumicsizmába kell közlekedni. Ez egy borzalmas dolog, mert 
teljesen tönkre teszi a termésünket, tönkre teszi a munkánkat. Nem szívesen járok piacra én 
szívesebben fogyasztom azt, amit én saját magam megtermelek, ha ezt a Kapos-folyó nem viszi 



el. Néhány éve örömmel tapasztaltuk, hogy ott víztároló fog épülni. Na, most én megmondom 
őszintén, ezt hittük is nem is, legyintettünk rá egy jó nagyot, és gondoltuk, majd meglátjuk. Most 
mivel már szépen kezd kinőni a földből ez a víztározó, nagyon örülünk neki és nagyon szépen 
köszönöm. Remélem a mostani termésünket már mi takarítjuk be és nem a Kapos folyó.  
Na, most, hogy én is kérnék valamit, a Kecelhegyi följáró és a Kecelhegyalja utat összekötő 
horhó szakasz az borzalmas állapotban van. Nagyon sokan csak ott tudják megközelíteni a buszt, 
amit, hát köszönjük, hogy kaptunk, de aki azon a szakaszon jár le, mert az a rövidebb az nyakig 
sárban jár. Ha azt egy kicsit rendbe lehetne annyira tenni,  hogy legalább ne sárosan jöjjenek ki az 
emberek a buszra. 
A víztározót köszönjük és kérem, hogy erre figyeljenek oda. Köszönöm szépen.” 
 
 
Éles Levente, Cseri városrész: 
 
Jó napot kívánok Polgármester Úr, Képviselő-testület! A Bereck Sándor tervhez szeretnék 
hozzászólni. A Cseri városrészben nagyon sok út, járda és  csatorna, csapadékvíz elvezető épült a 
tavalyi évben, hál’ isten és, ahogy Polgármester Úr hál’ isten szintén elmondta ez folytatódni is 
fog, és ezt szeretném nagyon megköszönni a Cseri városrész nevében.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Nagyon szépen köszönöm, mert nem volt semmi, amit Önök műveltek ott.” 
 
 
……………………………, Kecelhegyi út: 
 
„Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Polgármester Urat és a Képviselő-testületet! A 
közelmúltban tettem egy bejelentést a Kecelhegyi úton van a lakhelyem és, hát én időnként 
elmegyek, úgynevezett egészségügyi sétára, mivel hát megkívánja a szervezetem, mert hát 
vannak olyan egészségügyi problémáim, hogy ez kötelező a számomra, meg a saját érdekem is. 
Hát kérem az utca végétől,  az utolsó háztól olyan 150 méterre balra fönt ott van két pince, az 
egyikre rá van írva, nagy betűkkel, hogy „Lovas pince”, s ott van egy kút és fedetlen. És hát 
kétszer szóltak, hogy majd jönnek, de egyszer a Kórházba voltam, egyszer meg orvosnál, azt 
harmadszorra kijöttek, hát nem tudtuk megnézni, mert akkora sár volt, de az óta volt rengeteg jó  
idő, és nem történt semmi, nem tudom, hogy egyáltalán mentek-e ki megnézni, hogy mi van. 
Felhívtam a f igyelmet, nehogy történjen valami tragédia, hogy a gyerekek elmennek, nem tudom, 
kíváncsiskodnak aztán véletlenül valamelyik belecsúszik, és akkor megvan a tragédia. A másik 
meg az, hogy a víztározó ott, ahol épül ott a nádasban, ott rengeteg olyan veszélyes hulladék van,  
hogy azt érdemes lenne összegyűjteni, rengeteg műveletlen terület van,  nagy gaz stb. Szóval a 
környezetünkkel is kellene törődni és mindenkinek ezt magáévá kellene tenni. És én a múltkor is 
mondtam egy gyűlésen, hogy be kellene azt vezetni, hogy hetente egy alkalommal nem kéne húst 
enni, tehát kevesebb széndioxid kerülne a levegőbe.  
És akkor a másik,  a földünknek a mágnesessége rohamosan fogy, nem véletlen van rengeteg 
rákbetegség, mert ugye a napsugár is hát nem olyan, mint az én gyerekkoromban, az 50-es 
években, 52, 53-ban egy szál nadrágban őszig úgy lebarnultunk, föl se égtünk, mert akkor más 
volt az éghajlat is. Hát akkor nem volt ekkora technika és most meg rengeteg probléma van 
ebből, hogy valamit kellene csinálni,  kellene,  az emberekkel hát kérem szépen tudatosítani, hogy 



másképp kell valahogy csinálni a dolgokat. M agáévá tenni azt, hogy vannak unokáink, majd 
azokkal később mi lesz. Ennyit akartam. Köszönöm szépen.” 
 
 
Jánosek László, Kaposvár, …………………...: 
 
„Jó estét kívánok. Rövid leszek, nem, mint az Ede bácsi. Én csak szeretnék köszönetet mondani a 
Hartner Úrnak, amiért hozzásegítette az egyesületünket, hogy a rászorulóknak tudtunk olyan 
tüzelőt adni, hogy nem tudták megvenni, így akkor önköltségi áron sikerült. Úgyhogy, ha ő nem 
segít, akkor, még jó, hogy a tél ilyen, amilyen. Hát lehet, hogy még szükség lenne többre is. 
Köszönöm szépen.” 
 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Higgyék el, hogy jólesik neki a dicséret. 
Csöpi néni, mielőtt még azt a vastagot feltetszik olvasni, had mondjam, hogy a Bereck Sándor 2 
Programban a Szántó utca másik oldali járdája benne van, vagyis ebben az esztendőben a Bereck 
Sándor 2 kapcsán a Szántó másik oldali járdát megépítjük. Csak itt mondom a hölgynek, hogy hat 
évet várt rá. Az egyik oldal megvolt utána a másik oldalra várt hat évet.” 
 
 
Ruisz Györgyné, ………………….: 
 
„Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület, tisztelt jelenlévők! Öt témával akartam 
foglakozni, de ebből egy témát a Polgármester Úr megoldott. Önök tanúi, ugye, hogy 2014-ben a 
Szántó utca északi oldali járdája elkészül. M indegyikőjükre számíthatok, mint tanúra. Pénteken 
tudtam meg, hogy nem februárban, hanem most lesz ez a közmeghallgatás, így hat lapon 79 
aláírást gyűjtöttem össze, mi Szántú utcaiak az útfelújítást kértük, mert az északi oldal immáron 
már hatodik éve, úgy gondoltuk, hogy nem várjuk meg a tíz évet, bár akkor egy jubileummal 
ünnepeltük volna az átadást, de örülök neki,  hogy ha ez most elmarad. De azért ezt az aláírást 
már oda adom a Polgármester Úrnak, hogy ha már én összegyűjtöttem.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Azt szeretném majd kérni, hogy a kivitelezés elkészültével ezt a 79 embert szeretném látni a 
helyszínen, mert nem én fogom átvenni a munkát, hanem ők.” 
 
Ruisz Györgyné, …………………….: 
 
„Akkor négy téma. Akkor az első, a város tisztaságáról, illetve a várostakarításról. Nagyon 
szigorú leszek, ezt a munkát szigorúan ellenőrzötten, szervezetten kellene végezni. E nélkül a 
közmunkások nem szoknának rá, illetve, ha ismerik, leszoknának a megbízható, pontos 
munkavégzésről. A munkaerő piacon lenulláznák magukat, a város meg piszkos marad. 
Tavasszal volt egy nagyon jó felfelé ívelő időszak, amikor a közmunkások jól dolgoztak, 
dicsértem is érte Horváth Gyula közterület-főfelügyelő urat. Sajnos nyáron, főleg ősszel, ez már 
nem volt jellemző. A helyzetet súlyosbította, hogy az összegyűjtött szemetet később, vagy 



egyáltalán nem szállították el. Most ez vagy szervezés, vagy a szállító autó kevés száma, nem 
tudom mi okozhatta.  
 
Szita Károly polgármester: 
 
„M indkettő.” 
 
Ruisz Györgyné, …………………….: 
 
„Sajnos. Ehhez még tevőlegesen hozzájárulunk mi városlakók, illetve a városban megforduló 
szemetelésünkkel. A szemetelőkkel szemben szigorú, tilalmi eljárást kellene bevezetni és 
betartatni. Például helyszíni pénzbírsággal kellene büntetni, amit át lehetne váltani közmunkára,  
lásd várostakarítás. Több szemétgyűjtőt kellene kitenni és úgy rögzíteni, hogy ne lehessen 
ellopni, de azért üríteni lehetne, ezt nem tudom, hogy lehet. Annak örülök, hogy a meglévőket 
átfestették, ez nagyon rájuk fért. Örülök a buszvárók alaposabb takarításának is és az oda 
kihelyezett tájékoztató tábláknak is. És a magassága is eléggé megfelelő,  tehát nem olyan nagyon 
magasra tették, aminek külön örültem.  
Kérem a tisztelt városvezetést, hogy gondoskodjanak a következő kormányrendelet 
betartatásáról, a magyar lobogóról. 132/2000. (VII.15.) kormányrendelet a középületek fel 
lobogózásáról kimondja, hogy a zászló, lobogó tekintetének megóvása érdekében legalább három 
havonta tisztítani kell és évente cserélni,  ha meghibásodik, fakul,  kopik stb. cseréjéről 
haladéktalanul gondoskodni kell. A rendelkezés betartásának ellenőrzéséről a Közterület-
felügyelet gondoskodik.  Segítségképpen elmondom, bár nem tudom, hogy illik-e itt most ilyen 
mondani, Jutában elfogadható áron, jó minőségű zászlót lehet beszerezni. Ez a reklám helye. 
Amikor tavaly októberben a Kaposvári Egyetem Bajcsy-Zsilinszky utca 10. szám alatti 
épületének homlokzatára új zászlót ajándékoztam, utána néztem és én is ott vettem.  
Kaposvár kulturális életéről csak felsőfokban lehet beszélni. Nem hiszem, hogy sok vidéki város 
dicsekedhet ennyi, sokféle, értékes, rangos rendezvénnyel, ennyi díjat díjra halmozó együttessel, 
művészeti csoporttal, mint mi. A teljesség igénye nélkül, hisz mindegyiket időhiány miatt 
képtelenség felsorolni. Gondoljunk csak a Vikár kórusra, a Ludmány Géza, a Füredi Rockszínkör 
szereplésére, művészeti vezetője Horváth Gábor, a Somogy Táncegyüttesre, Csíkvár Gáborral az 
élen, az ötletgazdag Csiky Gergely Színház igazgatója Rátóti Zoltán, a Horváth Gáborné vezette 
Együd Árpád Kulturális Központ műsoraira, művészeti csoportjaira, a sokféle kínálattal jelenlevő  
Szivárvány Zenepalotára Török Tamás gondozásában, a Zeneiskolára és még sokáig 
sorolhatnám, de nem teszem. M indenesetre nagyon büszkék lehetünk erre és még nagyon sok 
más intézményre.  
Végezetül nagy elismeréssel szólok a Segítő Kezek Alapítványról, melynek munkatársai 
szükséges, fontos és nemes tevékenységet végeznek elesettebb, beteg emberek gondozásával.  
Például orvoshoz kísérik őket, gyógyszert iratnak fel és váltanak ki, bevásárolnak neki stb. Már 
az is jó, hogy ha az egyedülálló emberekre rányitja valaki az ajtót, elbeszélget velük, oldják a 
nyomasztó magányt. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm, hogy meghallgattak.” 
 
 
 
 
 
 



Horváth Szandra, Cseri dűlő, ………………….: 
 
„Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Először is köszönetet szeretnék mondani azért, hogy a 
szemétgyűjtési akcióban részt vehettünk és, hogy kaptunk Alpolgármester Úrtól és 
Czimmermanné Németh Andrea képviselő asszony segítségével egy konténert.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Na, most itt álljunk meg egy pillanatra, mert én vagyok hálás Önöknek. Szóval ez a kisasszony 
azért állt most ide, hogy a kétkezi munkájával, mi nem segítettünk semmit, mi a 
legminimálisabbat tettük, a kétkezi munkájával rendet tart, ha csak ideiglenesen is, de rendet 
raktak azon a környéken. Mi vagyunk hálásak Önöknek.” 
 
Horváth Szandra, Cseri dűlő, …………………..: 
 
„Köszönöm. És ezt szerettem volna elmondani. Sajnos azóta, ugye nagyon sokan hordanak oda 
szemetet és halmozódik, de reménykedünk a változásban. És ennyit szerettem volna csak. 
Köszönöm.” 
 
 
Nagy Gézáné, Kaposvár, …………………..: 
 
„Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit! Én csak azért jöttem ide, szeretném megköszönni 
Polgármester Úréknak és a Dér Tamás Úrnak a mi szép utunkat, amit megcsináltak, mert úgy 
nézett ki, mint a katasztrófa. M eg a járdát, hát olyan szép lett, hogy öröm kimenni az utcára, 
mindenki az utcába köszöni és mondják, hogy fejezzem ki köszönetüket. Köszönöm szépen.” 
 
 
Kocsis Ferenc, ………………..……….: 
 
„M egpróbálok nagyon rövid lenni. Ma tárgyaltuk, lesz egy projekt az energiatakarékos 
megoldásra. Az lenne a kérésem az Önkormányzat felé, hogy végre tudjuk azt, illetve hallottuk, 
hogy a villanytulajdonosok is, mi is pályázhatunk majd energiatakarékos megoldásokra, például a 
nyílászáróknak a cseréjére, hogy ha lehet, akkor ezt a témát oda úgy besuvasztani, hogy legyen 
egy olyan hely, nem vagyok teljesen tájékozatlan pályázati ügyekben, hozzátartozik, de erről én 
sem tudok. Hogy tudjuk, az Önkormányzatnál lenne egy olyan hely, iroda, aki ezt felvállalná,  
hogy tudnánk kéréssel menni, hogy milyen lehetőségeink vannak, illetve milyen lehetőségek 
élnek. Ez segítség lenne mindenféleképpen.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„M ár most mondom a Kaposvári Városfejlesztési Kft. az Önkormányzat tulajdonában levő cég a 
Szántó utcába költöztek, ők fogják megkapni ezt a feladatot.” 
 
Kocsis Ferenc,……………. …………….: 
 
„Jó, verjük nagydobra, akkor az a kérésem. Nagyon szépen köszönjük a M ikszáth utcát és van a 



M ikszáthtól egy első kis utca, ami háromnegyedéig kész, az lenne a kérésem, hogy az utolsó 
egynegyedig csináljuk meg, mert, ha így maradnak a dolgok, akkor könnyen Bartók Béla utcai 
lakosok lesznek, ami nekem nem probléma, csak ………………. Köszönöm szépen.”  
 
 
S tickl Gábor, Hegyalja utcai lakók képviseletében: 
 
„Először is köszönöm Szép Tamás úrnak, hogy kilobbizta az Önkormányzatnál, hogy félig 
megcsinálták az utunkat. Most már a dombtetőig teljesen jó, új, ez egy pár éve elkészült, nagyon 
jó is. Hát, ami elmaradt, az a felső rész, és most gondoltuk, hogy Kaposvárra így rászakadt a 
pénz, tele vannak pénzzel, akkor talán a végét is meg lehetne csinálni. Igazából a járdákat a lakók 
tartják rendbe, meg a lakók építették, de az út ez annyira hepe-hupás, kátyús, hogy egy ilyen 
toldozgatás, foltozgatás már nem nagyon segít raja, ha lehetne egy burkolatot arra a végére.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Hány méter az?” 
 
S tickl Gábor, Hegyalja utcai lakók képviseletében: 
 
„Hány méter? Hát ami elkészült, az körülbelül olyan 150 méter, a végéig meg lenne még egy 
olyan 200 méter.” 
Szita Károly polgármester: 
 
„Ebben az évben elkészül.” 
 
S tickl Gábor, Hegyalja utcai lakók képviseletében: 
 
„Ez nagyon jó. M indenképpen a Szép Tamásnak a testi épségét is javítaná.” 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Ebben az évben elkészül teljes egészében és köszönje meg a Szép Tamásnak.” 
 
S tickl Gábor, Hegyalja utcai lakók képviseletében: 
 
„Igen, igen. M ár szóba hoztak ilyen testi fenyítéseket is a Tamásnak, hogy ha nem lesz kész. 
Köszönjük.” 
 
 
Tóth István, …………………….: 
 
„Kezét csókolom, jó estét kívánok! Polgármester úr szeretném folytatni azt a hagyományt, amit 
máma itt elkezdődött, köszönet nyilvánítás. Szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatalnak,  
hogy a Hősök Templomnál lévő öt rendezvényt, a város igen csak szépen belenyúlt a zsebébe és 
támogatja. Tehát köszönöm. 
És ezzel kapcsolatosan lenne két apró kérésem. Mindig ugyanazok a 60-70-80-100 ember van ott, 



az átlag életkor 60 fölött van. Vajon nem lehetne azt megoldani, hogy egy-egy ilyen 
rendezvényre, akár iskolásokat kihozni, mert nem nekünk kellene már rendezvényen részt venni, 
hanem az iskolásoknak, esetleg egy olyan gondolattal, hogy ezeket a gyerekeket valamilyen 
szinten bevonni szereplésbe.  
És a következő az egy kicsit kellemetlen nekem is elmondani, csak csodálatos rendezvények 
vannak Kaposváron szabadtéren, de észrevételem szerint a Kulturális Bizottságba igen komoly, 
nagy tudású emberek vannak és egy-egy rendezvényt, esetleg egy vagy két ember dönt el, hogy 
abban a műsorban mi fog szerepelni. Ha lehetne, a Kulturális Bizottságot szeretném kérni, hogy 
tudásukkal járuljanak hozzá, hogy még színvonalasabbak legyenek ezek a rendezvények. És 
köszönöm, hogy elmondhattam.” 
 
 
Bíró Zoltán, Krúdy köz: 
 
„Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Én a Krúdy köz lakói megbízásából vagyok itt és nekünk 
is út jellegű problémáink vannak, és örömmel hallottam, hogy folytatódik az út-, és járdafelújítási 
program. És azt szeretném kérdezni, hogy erre lenne-e megoldás a Krúdy köz aszfaltozására?” 
 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Tudják melyik a Krúdy köz? Egy szűk, rövid átkötő utca. Öt éve hallom már legalább ezt is.” 
 
 
Jurmann Béla, ……………...: 
 
„Szép jó estét kívánok! Két dologgal szeretnék foglalkozni. Az egyik az az, hogy ugye elkészül a 
Domus tömb, a Szociális Városrehabilitáció keretében. És akkor megújul megint egy lakótelepi 
tömb belső, elég nagy, ugye a Domustól indult egészen a Sávházig bezárólag, sőt ugye ott a 
Sávház mögötti részen is egy kis kozmetikázás fog történni, ami valamikori Honvéd utcai ABC 
környéke, amiről ma bizottsági ülésen is szó volt. Amit viszont fel szeretnék vetni ezzel 
kapcsolatosan. Ugye, már korábban az előző ciklusban elkezdtük a minta lakótelepi programot, a 
Tescoval szembeni Kanizsai utcai lakótelepi tömb belsőjét, majd tovább mentünk ugye a Béke 
utcába, Szivárványos Játszótér és egyéb más, tényleg szépen rendbe tettük ezeket a részeket, 
most a Domus következik. S példaként mondanám, hogy ugye kimarad a keleti oldala, a 
Nemzetőr sortól a Honvéd utca páros oldalát bezárólag és tényleg a város legrégibb lakótelepi 
része, az egyenlőre kimaradt. M ert ugye, ha jól emlékszem, azzal a bizonyos Honvéd utcai ABC-
vel szembeni terület az olyan 60-as évek végén épült be, az volt a legrégebbi emeletes 
lakóépületek egyike, ott olyan négy vagy öt lakóépület épült. Tehát ez most ki fog maradni 
egyenlőre legalább is, a másik része pedig ugye a Petőfi utca páratlan oldala és a Füredi utca 
páros oldala, A Kereszt utcától az Arany János utcáig. Ha ezt a két tömb belsőt egyszerre 
valamikor be tudnánk ütemezni egy ilyen felújítási programba, akkor tulajdonképp a Béke Arany 
János utcai tengelytől délre valamennyi lakótelepi tömb belsőt rendbe tennénk. S akkor tényleg 
úgy nézne ki, egy lakás példájával tudnák élni, hogy nem úgy, hogy bemegyünk a lakásba az 
előszoba csillog-villog, akkor egy kicsit le van harcolva a konyha, majd a nagyszoba megint 
csillog-villog, majd a másik szoba megint egy kicsit le van harcolva, most körülbelül így néz ki 
ez a dolog. Tehát, ezért próbálnám ezt javasolni, hogy próbáljunk keríteni valamikor majd pénzt  



 
erre, folytatni ezt a programot, mert úgy tűnik, hogy lenne rá igény. 
A másik, amivel szerettem volna foglalkozni, az a közvilágítás problémája. Elég régóta 
küszködünk olyan, és elsősorban adépítményi dolgokkal, kábelekkel,  tehát a közvilágítási 
kábelek problémát jelentenek. A javításuk nagyon elhúzódik. Nem tudom, hogy mennyire 
tudnánk hatékonyabbá tenni az érdekérvényesítésünket, vagy, hogy tényleg az E.ON időben 
kijavítaná ezeket a hibákat, mert valamikor hónapokig várunk  hibajavításokra. S úgy tudom, 
hogy nem volt problémamentes a díszkivilágítás sem a városban a karácsonyi ünnepek alatt. 
Tehát ezt a két problémát szerettem volna fölvetni és köszönöm szépen előre is.” 
 
 
Zanotta Ilona, Kaposszentjakab, …………………….: 
 
„Én is köszönetet szeretnék mondani. A Pécsi utcai játszótér, a Pécsi utcai vízelvezetők, járdák, 
akkor a M onostor utcában vízelvezetők, akkor a Sikálós utca közvilágítása föl a temetőig, akkor 
Dankó Pista utcába járdaépítés, a vízelvezetés most van folyamatban. És akkor köszönetet 
szeretnék mondani a Kaposvári Önkormányzatnak, a Szentjakabi Részönkormányzatnak, Borhi 
Zsombor tanácsnok úrnak, a Kultúrház 60. születésnapjának megünnepléséért, ahol Szentjakab 
lakosságát vendégül láttuk egy teljes napra és egész napos programot biztosítottunk nekik. És 
bízok benne, hogy az idén is így lesz és számítunk a támogatásukra. De azért szeretnék egy kis 
kérést is, a rendőrségnek a gyakoribb járőrözését. És hát továbbra is számítunk a támogatásukra 
és Borhi Zsombornak külön köszönetet mondunk, amiért a Részönkormányzattal együtt ennyire 
segíti a Nyugdíjas Egyesületeket és Szentjakabot. Köszönöm szépen.” 
 
 
Szita Károly polgármester: 
 
 
„Kedves Hölgyek, tisztelt Urak! Én egy mondattal szeretném elintézni, azt, amit az újságban nem 
nagyon fognak olvasni, mert nem jellemző rá, hogy ezeket leírja, azt, hogy köszöntek, 
megköszönték. Ezt egy mondattal szeretném elintézni, és azzal, hogy nagyon jólesett. És végre 
egy olyan Közmeghallgatáson vagyunk, és aminek nagyon örülök, hogy meg tudtuk tenni tavaly 
azt, ami itt most elhangzott. Persze közel sem vagyunk a végén, mert hál’ isten elég nagyváros 
vagyunk. Hálásan köszönöm valamennyi Képviselő Hölgy és Úr nevében azt, hogy észrevették, 
amit csináltunk ebben a városban és hálásan köszönöm azt, hogy partnereink voltak ebben a 
munkában. Azt pedig az ember lelkének nagyon jólesik, hogy nem voltak res és eljöttek azért, 
hogy megköszönjék. Nagyon szépen köszönöm mindnyájunk nevében, ezt tényleg őszintén 
mondom. És ezzel nem is akarok, kész, nagyon jól esett, jól fogok aludni este, mert az embernek 
erőt ad, ilyenek is erőt adnak az embernek a munkájához. 
Észrevették, hogy egy teljesen új rendszert vezettünk be a Bereck Sándor tavalyi programjánál és 
ezt a rendszert folytatni fogjuk a másik legnagyobb programnál is, a Bereck Sándor 2-nél.  Hogy, 
ha megépítünk egy utat és megépítünk egy járdát, akkor eddig ez úgy zajlott, hogy a kivitelező 
lejelentette a műszaki emberek meg megnézték, aztán átvették, vagy kijavíttattak esetleg valami 
hibát. S akkor hallom Önöktől egy év múlva, két év múlva, hát, ha akkor szóltak volna,  olyan 
trehány munkát végeztek abban az időszakban, hogy azért lyukadt ki ez, azért süllyedt meg amaz, 
azért ment tönkre amaz, bezzeg, ha akkor megkérdeztek volna bennünket. M ost nincs addig 
műszaki átvétel, amíg végig nem sétálunk az utcán, magam a Szombathely utcába volt, álltunk az 



elején, a lakók szeme láttára épült az utca, a kivitelező persze ennek nem örül. A lakók szeme  
 
láttára épült, látta, hogy milyen munkát végeztek, végig mentünk rajta és egész addig, amíg 
kaptak egy Bereck Sándoros kis füzetet, fölírták a hiányosságokat és egész addig nem vettük át a 
munkát, amíg az Önök által jelzett hiányosságok el nem készültek és csak utána fizettünk, akkor 
sem teljes egészét, mely részét mindig visszatartjuk a munkadíjnak. Ez lesz 2014-ben is. Ebben 
fogom kérni a segítségüket mindenhol,  azért mondom Csöpi néninek,  hogy az a 79 fő majd 
sétáljon velünk végig a Szántó utcai járdán, mert ez a rendszer kerül bevezetésre a következő, 
vagy folytatjuk a következő esztendőben is, mert szerintem így a jó. 
Nagyon örülök annak, hogy nem tudom, a kaposváriaknak jelentős része azt se tudja, hol van 
Répáspuszta, pedig ott is emberek élnek. A kaposváriak jelentős része azt se tudja, hol van 
Fészerlak, még ott is emberek élnek. Kaposváriak jelentős része nem is tudja, hogy a 
zártkertekben, a város külterületein mennyien élnek kint, pedig ott is emberek élnek.  
Répáspusztán elindultunk, Fészerlakon elindultunk, a zártkerti külterületi ingatlanok esetében 
ebben az esztendőben elindultunk, a Bereck Sándor 2 program kapcsán még több földutat fogunk 
megjavítani, ugye a zártkertekben eddig azt tettük, s ebben az évben is az lesz, úgy ment oda víz, 
úgy ment oda villany, hogy a lakókkal összeálltunk, indítottunk egy akciót, meghirdettünk egy 
alapot, amibe pénzt tettünk, kértünk a lakóktól is hozzájárulást a zártkertekbe, külterületen is és 
közös erővel bevittük a vizet, közös erővel megcsináltuk a közvilágítást, közös erővel rendbe 
hoztuk az utat. M ost ezt fejeljük meg még azzal, ez az alap 2014-ben is működni fog, ezt fejeljük 
meg még azzal, hogy mindazon zártkerti utakat, ahol többen, vagy sokan állandó jelleggel kint 
tartózkodnak és kint laknak életvitelszerűen, ott egy jelentős földút felújítási programot indítunk 
el ebben az esztendőben a Bereck Sándor Program keretén belül.  Fölírtam a lámpát is, a 
közbiztonságot is és fölírtam az illegális, ezekre nem térek ki, mert nagyon szépen köszönöm a 
jelzést az illegális hulladék lerakások esetében.  
M enjenek ki Toponárra, nézzék meg a Kálváriát, érdemes. Szóval ott egy Festetics kis kápolna 
épült, a Festetics kápolnát közös erővel kettő esztendővel felújítottuk, azt követően ott voltak a 
stációk, az ebek harmadján és közadakozásból, mert minden pénz közadakozásból ment, azt 
megcsináltuk, akkor azt mondtuk, hogy a város megcsinálja a keresztutat, ha ez meg lesz, azt is 
megcsináltuk és azt is mondtam, hogy akkor be is gyepesítjük, három kg fűmag meglesz, meg a 
virágpalánták is mondom Hartner úrnak és akkor el kell ültetni, Toponári kétkezi munkával,  
aztán óvni, öntözni, ápolni, annak érdekében és az atya ígéretét én ugye már bírom, mert ott 
kihirdettettük vele, hogy ott lesz a húsvéti keresztút. Közmunkások továbbra is lesznek. 
A Derkovits utca utolsó házánál nincs, minden járdát megcsináltunk csak az utolsó háznál nem. 
Ott nem volt eddig járda. Toponári játszótér. Oda is lesznek kiegészítő eszközök, de nem az a 
legfontosabb most Toponáron. Toponáron sokkal fontosabb az, hogy a toponári úton, ugye ott 
van az óvoda, ott van az iskola, a 30 km/órás sebességkorlátozó kint van azon az úton, és amikor 
reggel, hozzák iskolába vagy oviba a gyerekeket nem tudnak hol megállni. És nem kevés pénzből 
s a közút helyett végezzük el ezt a munkát, le fogjuk fedni a csapadékvíz elvezető árkot, zárt 
csapadékvíz elvezető árok lesz elég hosszan, azért, hogy ki tudjuk szélesíteni az aszfaltot, hogy 
meg tudjanak ott állni biztonságosan a szülők és be tudják kísérni a gyerekeiket az oviba vagy az 
iskolába. Ez lesz most az összegét is tekintve a legjelentősebb beruházás a Toponári városrészben 
az elkészült utak és járdák esetében. 
A Körtönyebükkben is lesz felújítás, út, földút felújítás. Az a havi 450 forint, ennyi a kommunális 
adó Kaposváron, az országban a legkevesebb, havi 450 forint. Most egy negyed doboz cigaretta 
ára, nem? Körülbelül egy negyed, mert most a cigaretta ára is nagyon fölment. Körülbelül egy 
negyed doboz cigaretta ára. És az országban a legalacsonyabb. Ez arra fordítódik, hogy óvodába 



járhassanak a gyerekek, ez arra fordítódik, hogy működjenek az iskolák és arra fordítódik, hogy 
ennek a többszörösét visszaadjuk segély formájában, mert különben ez nem lenne. Ezek mind 
arra fordítódnak. 
Veres Pál utca. Amikor M ihalecz tanácsnok úrral döntöttünk, pontosabban az ő javaslatát 
fogadtuk el és mentünk végig,  mert nem volt annyi pénzünk, persze mindent egyszerre nem 
lehetett csinálni, akkor felmerült egy olyan érv, hogy van egy utca, az egyik oldalon nagyon rossz 
a járda, nagyon, de nagyon rossz a járda, a másik oldalon rossza a járda. Most akkor hagyjuk 
mind a kettőt, ne csináljunk semmit, vagy a nagyon, de nagyon rossz járdát csináljuk meg az 
egyik oldalon,  mert a másikon még lehet járni, mert nem volt annyi pénz, egyszerűen mindkettőt 
nem lehetett megcsinálni. Na ezért alakultak ki ezek a helyzetek és lesznek is még ilyenek. Mert 
képzeljék el, ha most meg tudnánk mindent oldani, akkor mi lenne velünk az elkövetkező 
időszakban, akkor mit kéne csinálni, most mit kéne csinálni a városban.  
Kerékpárosok. Fiatalemberek, örülök, hogy eljöttek, mert 2000-ben is voltak itt biciklisek, azok 
most már nincsenek itt. 2000-ben, amikor itt voltak a biciklisek és kérték tőlünk, hogy építsük 
meg a gördeszka parkot és a bicikli parkot a városligetben, akkor megállapodtunk velük, 25 
millió forintot költöttünk rá akkor. M egépítettük és abban maradtunk az akkori bicajosokkal,  
hogy oké mi 25 millió forintért megépítjük, ők pedig vállalták azt, hogy karbantartják, óvják, 
vigyáznak rá. Ezek a bicajosok már nincsenek itt, nem óvták, nem vigyáztak rá, nem tartották 
karban. Na, most kössünk egy újabb egyezséget, megcsináljuk, természetesen, amit a vandálok 
elrontottak és, ha nem ebben az évben, de a következő évben le is fogjuk fedni. Azért, mert az 
állagát is jobban megőrzi egyébként, már úgy értem az egész. Ezt a lehetőséget fogjuk tudni 
biztosítani. De Önök nélkül nem fogjuk tudni megoldani és nem tudok mindig oda állítani midig 
egy őrt. Neki állunk ennek annál inkább, mert a városligetet ebben az évben elkezdjük teljes 
egészében átrendezni. Ha mostanában arra jártak, akkor láthatták, hogy elkezdtük kotorni a tavat, 
a Malom árkot már kikotortuk, most a tónak a kotrása folyik. Építünk a tó köré egy 1 km hosszú 
kocogóknak műanyag futósávot, rakunk a parkba egy fitnesz parkot a legkisebbektől a 
legidősebbekig, azért, hogy használják. Oda raktunk a hátsó részébe egy műfüves 
labdarúgópályát és ki akarjuk bővíteni a kisdühöngőket is és meg akarjuk csinálni normálisan,  
ezért mondtam a lefedést is, a kerékpár parkot. De bekerítettük, szétrombolták és a partnerséget 
kérem Önöktől. Fontosnak tartották, hogy ezt elmondják, ennek én örülök a legfiatalabbtól, aki 
ott van hétévesként a dolgozóig.  
Töröcskén nagyon sok mindent csináltunk és nem értünk még a végére, ez pontosan így van. 
Kezdve ott, hogy a gázt bevezettük, emlékszem még ezekre, amikor még az sem volt, kezdve, 
amikor az utat megcsináltuk, a járdát megcsináltuk, a csapadékcsatornákat, szennyvizet, ami 
nagyon sokba került, akkor és van még sok minden, ami vissza van Töröcskén. Akkor, amikor 
bekerítettük, vagy zöldsövénnyel láttuk el a temetőt, akkor, amikor felvittük a murvás utat, na 
most már nem fordulna elő, mert Önök vennék át az előző példa alapján, amit említettem Önnek. 
Idén a színpadot lefestjük, azt kijavítjuk, rendbe hozzuk ezt a részt, ezt tanácsnok asszony kérését 
fogadtuk ma el, akkor, amikor ezt felvetette. M inden egyes dolgot felírtam, a Fenyves utca 20-at 
is, mind a lakcímét. Előbb-utóbb majd a végére jutunk, de olyan soha nem lesz, hogy minden 
elkészül, mert ami elkészült mondjuk, 20 évvel ezelőtt az el fog romolni addig és utána meg az 
jön, hogy azt kell kijavítani, de így normális egy élet és ez természetes. És az, amit a Töröcske 
városrészről szólt az nekem is szívem csücske, mert én is így érzek, amikor oda megyek le 
Töröcskére. M egcsináltuk a buszvárókat, sűrűn jár a busz, a Töröcskei kertbarátoknak is 
mondom, sűrűn jár a busz és a Töröcskeieknek is mondom, mert két járatot csuklósítottunk 
pontosabban, mert csináltunk egy fordulót. Pontosabban egy olyan helyet csináltunk, ahol a 
buszsofőr megfordul, eddig nem volt csuklós. Töröcskére nem ment le csuklós busz. Azért nem 



ment le Töröcskére csuklós busz, mert nem volt hely, ahol meg tudott volna fordulni. Szóló  
 
buszok mentek le, Ön nem busszal jár, hanem autóval feltételezem, Önre nézve, utazzon egyszer  
buszon. Vagy utazott volna öt évvel ezelőtt buszon és most, meglátta volna a komfort fokozatot, 
nem fértek fel a buszra, mert fölszálltak, már a zártkertben fölültek, amelyik ment lefelé a 
szólóra, Töröcskén már nem tudta összeszedni az utasokat, már ott fölültek rá és jöttek vissza és 
nem fértek fel rá. Csináltunk egy fordulót, azóta rend is van, nincs e tekintetben egyetlen egy 
panasz sem. Nagyon szépen köszönöm a felvetéseket és a jelzéseket.  
Én is bízom benne, hogy a termény megmarad. Az elmúlt két évtizedben kétszer kiöntött a 
Kapos. Emlékezzenek csak vissza. 5000 család biztonságát veszélyeztette. Kiabáltunk, 
küszködtünk az előző kormánytól is kértük, nem kaptuk, oldja meg a város árvízvédelmét, most 
megkaptuk és megoldódik.  1,2 milliárd forintos beruházással a Kapos folyó árvízvédelme meg 
lesz oldva, két dolog épül a tározó, a másik dolog, elkezdték a belterületi szakaszon – nem tudom 
jártak-e mostanában arra – kimetszeni rendesen a medret, így könnyebb lesz karban tartani s 
előbb-utóbb egy részén, akik már régóta ide járnak majd egy sétány is lesz, mert tudják, hogy 
arról is beszéltünk, csak addig nem lehetett megcsinálni, amíg ez a helyzet itt volt. Én remélem, 
hogy sikeres lesz, a nyár derekára be kell, hogy fejezzék ezeket a munkákat, addig remélem, hogy 
nem kapunk nagy felhőszakadást a nyakunkba és a horhót pedig figyelmébe ajánlom 
Alpolgármester úrnak és Hartner úrnak is, az átkötő feljáró horhót, amit elmondott.  
És az, hogy nincs  lefedve a kút, azt is meg fogom nézetni, nagyon szépen köszönöm ezt a jelzést 
is.  
Kedves Csöpi néni, én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta ezeket a dolgokat, mert mindig 
öröm Önt hallgatni, mert nagyon helyesen korhol, figyelmeztet meg dicsér, mint egy jó 
pedagógus, hát ez így működik.  Bíztat is és utána vissza is rántja az embert a földre,  hogy hoppá 
kisfiam, azért ne bízd el annyira magad,  mert mindig vannak még olyan dolgok, amiket meg kell 
csinálni ebben a városban és a mostani hozzászólása is ezt tükrözte, nagyon helyesen egyébként. 
Egyetlen egy dologgal szeretnék foglalkozni, nem hárommal, de eggyel talán három-négy 
mondat erejéig.  Azt tetszett említeni,  hogy örült neki és tavasszal meg volt elégedve a 
közmunkásoknak a munkájával s azt követően pedig romlást tapasztalt e tekintetben. Csöpi néni, 
a helyzet a következő, nagyon jó a meglátása, és ezt szeretném innét is üzenni mindenkinek 
2014-re is. Mi biztosítjuk a munka lehetőségét, de aki nem dolgozik, azt elbocsátjuk, azt el fogjuk 
zavarni. 160 főt küldtünk el tavaly a közterületen dolgozó munkásaink közül, akiknek a 
munkájukkal a Város gondnokság elégedetlen volt és Önök, mert Önök adták ezeket a jelzéseket. 
Hogy mikor lesz meg véglegesen az a garnitúra, hogy azt lehet mondani, hogy most közmunkás 
voltál, bizonyítottál ezt követően felejtsük el ezt a státuszt, mert alkalmazunk, ez fog 
bekövetkezni, ez a helyzet. Ez a munka itt marad, és az, hogy az összesöpört levelet késve vitték 
el, az a Városgondnokság hibája is volt, kapott sok dicséretet most a lecseszést kapja meg tőlem 
és az is hiba volt, hogy nem tudták egyszerre teljesíteni mindazt, amit teljesítettek. A másik meg, 
amit a zászlókról említett. A kritikája teljesen jogos, egy érv volt ebben a kritikában.  Van egy 
törvény, M átrai M árta képviselő asszony terjesztette be még, ha jól emlékszem a millenniumi év 
tájékán ezt a törvényt a Parlamentbe, amely a középületeknek a lobogózásáról szól és bizony ott 
előírja, hogy rongyos, tépett magyar zászló ne lógjon kint a középületen, mert ne lógjon kint a 
középületen. S én is szégyenlem magamat, hogy néha látom, akkor, amikor a nemzeti 
ünnepeinken a kaposvári és a nemzeti zászlóval fellobogózzuk a villanyoszlopainkat, de tavaly 
cseréltük a zászlókat ott is lehetett látni rongyosakat. A jutai úti címet meg köszönjük, majd 
meghívjuk őket a versenytárgyalásra, ha új zászlókat írunk ki. Hallottak Önök a Segítő Kezek 
Porgramról? Akkor erről nem beszélek. Nagyon büszke vagyok rá, akik nem hallottak róla, azért 



alkalmazunk kollégákat, hogy a Kaposváron levő idős, egyedül élő emberekhez elmenjenek és 
felajánlják a segítségüket, azért fizetünk nekik munkabért. Felajánlják azt, hogy elmennek  
 
helyette bevásárolni, felajánlják azt, hogy elkísérik az orvoshoz, kiváltják a gyógyszertárba a  
gyógyszerét, vagy felajánlják azt, hogy beszélgessünk egy jót, mert szüksége van rá. Mert 
szüksége van rá, mert egyedül van. Örülök,  hogy észre tetszett venni ezt a programot. Egyébként 
ez nagymértékben köszönhető ez a program Soltész M iklós államtitkár úrnak, ezt csak szerettem 
volna mondani, hogy tudjanak erről is. 
Szandra a következőket mondta, hogy ha figyeltek rá. A Cseri dűlőben – a város külterületi része, 
Töröcskei tó felé, ahogy megyünk le ott található jobbra – áldatlan állapotok uralkodtak, 
szanaszét volt a szemét. Képviselő asszonnyal úgy döntöttek közösen, hogy rendet raknak, és ezt 
Önök vállalták, szervezték meg, ezért vagyok én hálás Önnek. Aztán most majd újból vigyünk 
oda konténereket, mert újból ki kell takarítanunk. Hogy mikor érünk a végére s mikor tudjuk 
megőrizni tartósan azt a munkát, amit Önök végeztek, azt nem tudom, de hiszek abban, hogy 
előbb-utóbb be fog következni. Be kell, hogy következzen, mert különben vége a világnak.  Ön 
még fiatal, mi már idősebbek vagyunk, de közös munkával állítom, hogy eredményt el tudunk 
érni és nagyon szépen köszönöm Önnek. 
A város ünnepei azok igen az idősebb korosztályt vonzzák. A Hősök temploma előtt is az 
ünnepek az idősebb korosztályt vonzzák, ugye ebben az évben három évfordulója is lesz. Három 
olyan neves évforduló van, amely az évfordulók éve a 2014. Az első világháború kitörésének 
100. évfordulója, aztán meg fogunk emlékezni a nagy világégés, a Holokauszt 70. évfordulójáról 
is, aztán 1989-ben váltottunk rendszert, ennek 25. esztendeje, erről is meg fogunk emlékezni. Na,  
most az, hogy ezeken miért az idősebb korosztály  vesz részt, ez az elmúlt pár évtizednek az oka,  
én pedig azt nem akarom, hogy írjak egy utasító levelet az iskolaigaz gatóknak, mint amiket 
úttörő, meg kiszes korában az ember, vagy kisdobos korában megkapott, hogy márpedig április 
4-én ki kell menni aztán integetni, meg csápolni, mert akkor hova jutnánk. Ugyan olyanok 
lennénk, mint a régiek, ezt nem akarom. Ezt minden esetben a pedagógusnak a felelősége és a 
dolga, hogy fontosnak érzi-e azt, hogy egy március 15-ei megemlékezésre megszervezze az 
osztályát, és azt mondja, most lesétálunk, de az ő dolga nem az enyém. Vagy fontosnak érzi-e azt, 
hogy amikor a doni katasztrófa évfordulóján ünnep van, megemlékezés van, akkor levigye oda a 
gyerekeket, hogy halljanak róla és beszéljen magáról, hogy mi is történt akkor, hogy mi is volt 
akkor, de azt nem szeretném, ha az a világ visszajönne, hogy a polgármester parancsba adja az 
iskolaigaz gatónak, hogy három osztályt leküldeni, mert tömeg kell, meg integetni. Remélem, 
majd a pedagógusok saját maguk meg fogják tudni oldani. 
M ikszáth utca utolsó egynegyede, erre mondtam ugye az igent. 
Krúdy, ha megőrzi Szép Tamás testi épségét, mondjuk nyár közepéig, akkor azt mondom, hogy 
igen, be is raktuk egyébként a költségvetésünkbe, azért, hogy jövőre ezt a kérdést már ne tudja 
feltenni. De ki tudja, hogy milyen új kérdések lesznek. 
Több lakótelepi részünk még olyan, amire ráfér a felújítás, egyszerre nem is tudjuk. Nagyon 
remélem, hogy lesznek még városrehabilitációs programok, apránként indultunk el és sor fog 
kerülni a Nemzetőr sorra, sor fog kerülni a régi Honvéd utcai téglablokkos, négyemeletes házak 
közterületi rendezésére is, mert ott a panelprogram keretén belül ott rendbe lettek hozva a házak 
és a szigetelések. 
 
 
 
 



Tisztelt Kaposváriak, Hölgyeim és Uraim én mindnyájunk nevében hálás vagyok, hogy ezt az 
estét velünk töltötték. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, még egyszer köszönöm szépen az 
elismerő szavakat, de még inkább köszönöm azokat a felvetéseket, amiket megfogalmaztak és 
munkát adtak nekünk erre az esztendőre is. Jó éjszakát kívánok mindnyájuknak.” 
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