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KÖZMEGHALLGATÁS 
 

 
Szita Károly polgármester: 
 
„Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit és köszönöm szépen, hogy elfogadták 
a meghívásunkat. Minden évben egyszer ez idő tájt találkozunk. Ezt úgy hívják, hogy 
közmeghallgatás. Ez az önkormányzat megalakulásától számítottan, az első önkormányzati 
törvényben már bent volt 1990-ben, hogy a város képviselő-testületének biztosítani kell 
minden évben legalább egy olyan alkalmat, amikor szervezett keretek között meghívja a város  
polgárait annak érdekében, hogy beszámoljon arról, hogy mi fog történni ebben az  
esztendőben. Illetve annak érdekében, hogy megkérdezze Önöket, hogy mondják el és osszák 
meg mindazt, amit fontosnak tartanak. Ez az apropója, ami miatt itt vagyunk, de hát a 
találkozásaink azok nemcsak egy évben, egy ilyen darabra szorulnak. Hisz jó magam is  
minden évben legalább egyszer, szervezett keretek között 22-23 helyre megyek a városban, 
azért, hogy Önökkel találkozzak.  
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Valamennyi képviselő hölgy és úr, illetve kollégáim 
nevében is köszöntöm még egyszer Önöket. Látom, ahogy körbe nézek, vannak rutinos, úgy 
rutinos, hogy most már évek óta, már több mint egy évtizede bennünket megtisztelő és a 
közmeghallgatáson megjelenő hölgyeket és urakat, és külön az újakat, akik most érezték 
először fontosnak, hogy eljöjjenek közénk. Csöpi néniért aggódom egyébként, nem tudom 
miért nincs itt, mert Ő legalább húsz éve itt van a közmeghallgatásokon. Remélem, csak késik 
és a későbbiek során érkezni fog. Azt fogjuk tenni, amit eddig is tettünk. Én csak 
címszavakban, de röviden érinteném azt, hogy mi az, ami várható ebben az esztendőben. Azt 
követően utána Önöknek adjuk majd át a szót. Arra szeretném kérni valamennyiüket, hogy a 
mikrofonnál legyenek kedvesek – mert rögzítjük is az elhangzottakat – kérdezni, vagy 
megtisztelni bennünket az Önök által fontosnak tartott véleményekkel és a nevüket és  
lakcímüket, ha nem akarják inkognitóban tartani, azzal segítik a munkánkat, amire mi nem 
tudunk itt válaszolni, arra főjegyző úr írásban fogja megtenni.  
Egy nagyon erős, de azt hiszem, hogy valamennyiünk nevében mondhatom, hogy eredményes 
éven vagyunk túl 2014-ben. Szemünk előtt történt minden, nagyon sok minden beruházás, 
nagyon sok minden fejlesztés az, amit csináltunk 2014-es esztendőben. A 2014. még azért is 
volt különös, mert különösek voltunk mi kaposváriak a többi városhoz képest, mert annak 
ellenére, hogy három választáson vagyunk túl 2014-ben és általában a választások azok azzal 
szoktak járni, hogy az emberek között feszültségek alakulnak ki és feszültségeket szül, nálunk 
2014-ben ettől független, hogy három választás volt, az összefogás győzött mégis, mert együtt 
akartunk továbbra is dolgozni. Szeretném ezt megköszönni ezúton is minden kaposvárinak. 
Aztán Önökkel együtt már 2010-ben megalapoztuk „Kaposvár a legfontosabb” címet viselő  
várospolitikai programunkat, ami az évtized végéig szól. Most az önkormányzati ciklus  
végén, az új önkormányzati ciklusnak az elején, pedig az Önökkel való konzultáció sorozat 
eredményeként 92 különböző helyszínen beszélgettünk és cseréltünk eszmét, határoztuk meg 
a „Kaposvár a legfontosabb” várospolitikai program alapján lebontott „Hiszünk Egymásban” 
című, az évtized végéig szóló, erre az időszakra szóló programrészeinket. Erről fog szólni az 
első év 2015-ben, hogy 2020-ig mindazt, amit Önökkel megbeszéltünk és ebbe a programban 
szerepel, azt végre is tudjuk hajtani. 2015. még abban is jelentős, hogy ez lesz azaz esztendő, 
amely az előttünk lévő Európai Uniós pénzügyi ciklus. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió 
különböző időtartamokra, jelesül hét évre állapít meg az országoknak, így Magyarországnak 
is, különböző témákban pénzügyi támogatást. Ez most indul, ebben az évben fogják kiírni 
ezeket a pályázatokat. Nagyon sok mindenre reményeink szerint, és ez az év lesz az, amire a 
városok, Kaposvár is be fogja nyújtani ezeket a pályázatokat. Ha sikerrel pályázunk 
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különböző beruházásokra, felújításokra, fejlesztésekre, abban az esetben a pályázatokat 
elnyerve nagy része a következő esztendőben kezd megvalósulni.  Éppen ezért, hogy sikeresen 
tudjunk pályázni, ebben az évben 50 millió forintot különítünk el – nem kevés pénz – azért, 
hogy ezekre fel tudjunk készülni. El tudjuk készíteni a terveit ezeknek a pályázatoknak, és 
akkor, amikor kiírják őket, akkor mi abban a helyzetben legyünk, hogy az elsők között tudjuk 
benyújtani ezeket a pályázatokat. Legfőbb célkitűzése minden egyes pályázatnak az, amiben 
2010-ben megállapodtunk Önökkel. 2010-ben a legfontosabb célkitűzésünk az Önökkel való 
konzultáció alapján az volt, hogy az évtized végéig mindenki dolgozhasson, aki munkával 
kenyeret akar keresni és a munkával akarja az önmaga és családja boldogulását biztosítani. 
Vagyis a teljes foglalkoztatottságot, a piacgazdasági értelembe vett teljes foglalkoztatottságot 
tudjuk megvalósítani. Ezt a célt el is fogjuk érni az évtized végéig. Nagyon örülök annak, 
hogy már most 2014-ben 2013-hoz képest 800 emberrel többen dolgoznak, mint ahányan 
dolgoztak, de még mindig van 2200-2300, ez változik, munkahely nélküli, aki jelen 
pillanatban munkát keres. Jelentős része munkát keres, de nem tud megfelelően 
elhelyezkedni. Nekünk feléjük van felelősségünk, akik munkával akarnak kenyeret keresni,  
hogy az elhelyezkedés lehetőségét biztosítani tudjuk. Ezt a célt fogja szolgálni úgy hívják, 
hogy növekedési zónák, melyeket azon városok részére írtak ki, melyek egyetemmel 
rendelkeznek. Olyan gazdaságfejlesztési programot kell kimunkálnia, amely ezt a célt tudja 
teljesíteni, hogy mindenki dolgozhasson, aki akar. Január 12-én be is nyújtottuk a 
pályázatunkat, hogy ezt ki tudjuk dolgozni a Kaposvári Egyetemmel együtt. Remélem, hogy 
elnyerjük, mert ez nemcsak Kaposvárnak jó, hanem Kaposvár tágabb térségének is. Hisz ma 
is Kaposváron, a kaposvári üzemekben és a gyárakban nemcsak kaposváriak dolgoznak, 
hanem nagyon sok vidéki is dolgozik. Körülbelül fele az eddigi felméréseink alapján, aki nem 
Kaposváron lakik, aki itt dolgozik, vidékről jár be kaposvári munkahelyre és itt találja meg a 
számításait.  
Ez az esztendő is egész addig, amíg a teljes foglalkoztatottság meg nem valósul, ebben az  
esztendőben is élni kívánunk a közmunka-program által adott lehetőségekkel. Itt a közmunka 
esetében is önrészt kell majd vállalni, erre is 50 millió forintot különítettünk el ebben a 
költségvetési évben, azért mert jelentős számban szeretnénk biztosítani a munka lehetőségét  
mindenki számára és a közmunka, amit Önök látnak, ami a mi szemünk előtt van az nem a 
teljes közmunka. Mert a mi szemünk előtt a közterületen folyó közmunka van, de 
közmunkásaink dolgoznak a szociális ágazatban, közmunkásaink dolgoznak 
intézményeinknél is óvodáinkban, iskoláinkban is jelentős számban dolgoznak közmunkások 
közmunka-program keretén belül munkát vállalók, illetve természetesen a közterületeken is 
vannak közmunkások. Ez az év, amikor még jobban meg fogjuk valósítani a közterületen 
végzett közmunkának az ellenőrzését. Pontosan azért, mert érzékeljük az Önök véleményei 
alapján, hogy nem minden esetben teljesen hatékony. Nehezen tudom elviselni és fizikai 
fájdalmaim vannak, amikor azt látom, hogy a közterületen, öt négyzetméteren öt ember 
dolgozik. Nem lehet, így dolgozni, mert a söprű kiveri a másik szemét, nem is lehet elférni.  
Ez nem fog menni így tovább, mert nekem tényleg fizikai fájdalmaim vannak ettől, amit  
látok, ezért fogjuk megszigorítani magát a rendszerét is, és magát az ellenőrzését is. Ezt majd 
Tóth István főmérnök úr irányításával fog megtörténni és remélem, hogy sikeresen és  
eredményesen. Ezen program keretén belül, és a másik program keretén belül van az, csak 
tájékoztatásként mondom Önöknek, hogy Borhi Zsombor alpolgármester irányításával 
szeretnénk egy nagyobb ütembe kapcsolni az Önök által talán már ismert  
gyógynövénygyűjtés, termesztés, feldolgozás és értékesítés program kapcsán. Erről 
beszéltünk hét elején Pintér belügyminiszter úrral, egy nagyobb ütemre kapcsolni, hiszen a 
kórház célgazdaságától a 120 hektáros területet elkértük, az már a miénk. Ezzel 
párhuzamosan, emellett egy új programot is be akarunk indítani, az pedig a 
zöldségtermesztésnek a programja. Szeretnénk megtanítani azokat az embereket is dolgozni, 
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akik elszoktak tőle. Erről szól ez a program. A zöldségtermesztésnek az a lényege, hogy 
nemcsak termesztünk, hanem zöldségtermesztőktől, kistermelőktől vásárolunk is, amelynek 
nyilvánvalóan a felvevő piacát kell majd megteremtenünk. A felvevő piac pedig nem lehet  
más, mint a kaposvári közétkeztetés. Ennyire egyszerű számomra, és amit megtermelünk, azt 
a kaposvári közétkeztetőnek meg kell vásárolni, mert szerintem, ha mi csináljuk, ráadásul 
ilyen keretek között, egész biztosan versenyképes árat fogunk tudni adni. Remélem 
alpolgármester úr sikeres lesz e program végrehajtásában.  
Tavaly előtt indítottuk el a Bereczk Sándor programot, tavaly folytattuk nagyütemben, most 
kisebb ütemben folytatjuk, de szintén a Bereczk Sándor program keretén belül. A fő  irány, 
nagyon sok, több mint 400 helyen építettünk járdákat, utakat, csapadék csatornákat. Ebben az  
esztendőben 340 millió forintot fogunk költeni erre a programra, de most az iparterületek 
útjait, az iparterületeken a Kenyérgyár utca, Izzó utca, kint az Újmajori út. Az iparterületnek 
az útjait, útjainak feltárását oldjuk meg, kamionparkolót építünk az Izzó utcában, annak 
érdekében, hogy az oda járó dolgozókat, illetve magának a gyárnak, az üzemnek az  
infrastrukturális feltételeit tudjuk javítani. Aztán folytatjuk a Németh István fasornak a 
munkáit is. Ez is ebben az évben várható. 
A kerékpározóknak mondom és említem meg, hogy egy nagyon rövid szakasz maradt el a 
kerékpárosok közös igény szerinti kerékpárútból. Éppenséggel nem maradt el, eredetileg nem 
is volt tervezve. A toponári oldalon levő félszigeten, ahogy megy a kerékpárút a toponári 
oldalon levő hídnál, ott bemegyünk a félszigetre és a Sefagnak a feltáró, erdészeti útját 
használtuk. Ha esett az eső oda nem lehetett biciklivel bemenni, és mindenki az ÖKO úton 
ment biciklivel, az meg balesetveszélyes volt, és most azt a félszigeti szakaszt is szilárd 
burkolattal fogjuk ellátni. Nagyon remélem, hogy május végére elkészülünk ezzel a 
munkával, és ha jön a kerékpáros szezon, most már valóban száraz lábbal esőben is, száraz 
lábbal és száraz kerékpárgumival végigjárható maga a Deseda is. Ha meg tud állapodni a 
kerékpár kölcsönzőnk az E-onnal, akkor elindul a kerékpárkölcsönzés is, ez a Bubinak a 
hasonmása. A budapesti Bubinak a hasonmása, négy állomás kialakításával Kaposváron, 
ennyi üzenetem van a kerékpárosoknak.  
Jó hír, hogy ha a Bajcsy Zsilinszky utca környékén járnak, folytatódik a kórháznak az építése 
és a rekonstrukciója. A műtéti tömb építése zajlik jelen pillanatban a kórházban. Ez egy kicsit  
hátráltatja a Németh István fasorunknak a felújítását, mert lesz olyan időszaka az 
építkezésnek, amikor közterületről kell, hogy építkezzenek, mert belül már annyira betelt a 
kórház, hogy nem tudják a darukat felállítani, hanem az utcáról építenek. Ez azt a részt egy 
kicsit hátráltatja, de nem baj majd megállapodunk velük. Lassan kiürül a kórháznak a déli 
tömbje, ahol az idegosztály volt, ahol az egészségügyi szakközépiskola van most jelen 
pillanatban. Ez megadja a lehetőséget arra, legalább is a főigaz gató asszonnyal abban 
állapodtam meg, hogy az ősz tájékán, a lezárt kórház által igénybe vett Bajcsy Zsilinszky 
utcai szakaszt át tudjuk adni a forgalomnak újból. Meg tudjuk nyitni, és ezt azért tesszük, 
mert levegőt jelent az amúgy is túlzsúfolt környéknek. A kórházba sokan járnak kaposváriak, 
vidékiek. Ha ezt megnyitottuk és ki fog menni az egészségügyi szakközép is, ezt úgy 
tervezzük, hogy a 2016/17-es tanévet már új helyen fogja kezdeni. Addig mi megterveztetjük, 
előkészítjük – jelenleg nem a mi tulajdonunk – az egész déli tömbnek a beépítését, arra 
pályázni fogunk, ott parkolókat és parkot fogunk építeni. Azért, hogy lehetősége legyen ennek 
a területnek levegőt adni, akkor neki fogunk tudni állni ennek a megépítésének is. Lesznek 
sportberuházások is, judo csarnok, desedai csónakház tetőszerkezetét újítjuk fel, 26 milliót  
fogunk rá költeni, elkezdőik a Rákóczi Stadionnak a rekonstrukciója. 
Önökkel együtt fogalmaztuk meg azt a célt, hogy Kaposvár az ország legbiztonságosabb 
városa legyen. Ettől a céltól nem is tekintünk el. Elkezdtünk egy kamerarendszer fejlesztést az 
Önök javaslata alapján. 88 millió forintot költöttünk a közterület figyelő kameráknak a 
kiépítésére eddig, 80 új kamerát szereltünk fel. Ebben az évben szeretnénk ezt a programot  
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befejezni, még 121 millió forintot fogunk rá költeni és több mint 200 közterület figyelő 
kamera lesz a városban. Azok, amiket eddig fölraktunk már azt az eredményt hozták, hogy 
összehasonlítva az év azonos időszakait 75 %-kal csökkent, csak a kamera felszerelését  
követően, a közterületen elkövetett rendetlenségek, szabálytalanságok száma. Ezt folytatjuk, 
több mint 200 kameránk lesz. Vagyis reszkessetek betörők, nem tudok más kifejezést 
mondani erre. Mindazok, akiknek tisztességesek a szándékai, azok örülnek neki, mert ilyen a 
normális világ.  
A rend mindenekelőtt, a rend az közös érdekünk és közös értékünk is. Ez megjelenik az új 
szociális rendeletünkben is. Azért mondom, hogy új szociális rendeletünk, mert a szociális  
támogatási rendszer teljes egészében megváltozik. Egy új törvényi rendelkezésnek a kapcsán 
átkerülnek a járási hivatalhoz olyan támogatási formák, amit eddig a város adott, ugyanakkor 
mi pedig rendelkezhetünk, hogy a rendelkezésre álló pénzünkből milyen szociális  
támogatásokat fogunk biztosítani. Egy hete tekintettük át. Egyetlen támogatási kör sem 
csökken, sőt bővülni fog a támogatásoknak a száma Kaposváron. Lehetőségünk van arra, 
hogy ha kell, még tovább szigorítsunk azokkal szemben, akik az önkormányzat támogatását 
élvezik. Ugyanakkor nem tartják be a szabályait. Nem tartják be azokat a minimális  
együttélési szabályokat, amelyek a normális emberi kapcsolatokhoz szükséges. Ez az 
úgynevezett rend rendelet, amin lehet, hogy még szigorítani fogunk, mert aki ezt nem tartja 
be, az ne is számítson a többség támogatására. Ennyire egyszerűnek látom én magam a 
világot, megmondom Önöknek őszintén. Ez lehet még egy lapáttal rá fog tenni erre, februári 
közgyűlésre fogjuk behozni a szociális rendeletünket és ez fogja tartalmazni.  
Azt a célt is kitűztük önmagunk elé, hogy Kaposvár a lehető legnagyobb mértékben 
függetlenítse magát a kívülről jött hatásoktól, főleg az energia tekintetében. Éppen ezért 
ráfeküdtünk arra a programra, hogy a lehető legtöbb helyen megújuló energiát tudjunk 
alkalmazni, vagyis ne csupán a gázból és a villanyból éljünk. Ezt alapozzuk meg ebben az 
esztendőben 3-4 program elindításával is. Az egyik, hogy megtervezünk egy 500 megawattos 
napelem parknak a létrehozását, amely még 500 megawattal bővíthető. Hat intézményünk 
esetén napelemes kiserőművet tervezünk. Azért mondom, ha megjelennek ezek a pályázatok, 
egyből tudjunk indulni és elkezdünk magasban szelet mérni, hogy a szélkerekek tudnak-e 
nekünk energiát adni Kaposváron. Ez egy háromnegyed éves vizsgálat az, amit végzünk 
ebben az évben és az fogja eldönteni, hogy a szelet milyen mértékben tudjuk, ha tudjuk 
egyáltalán hasznosítani. Most a felmérések azt mondták, hogy ez a vidék olyan, hogy 90 m 
fölött biztos hozhat hatást és lehet valami. Mielőtt az ember beruház és pályázik, megnézi, 
hogy egyáltalán mire költse ezt.  
2135 db lámpánkat pedig lecseréljük. Két héttel ezelőtt jött az értesítés, hogy nyertünk 320 
millió forintot a közvilágítási lámpatesteknek a korszerűsítésére. Közel 6000 lámpánk van, 
melynek a jelentős részét már lecseréltük. 160 millió közvilágítási költséget fizetünk egy 
évben. Jelentős részét már lecseréltük, ezek korábban higanygőz lámpák voltak. Most már 
nem azok, ezek már energiatakarékosak, ami nem energiatakarékos még ledes lámpára 
cseréljük le. Sok utcáról van szó, ilyen a Honvéd utca is, ott is új lámpák lesznek felrakva. Ezt 
a beruházást most készítjük elő, a pénzt megnyertük azt fogjuk ezekre költeni.  
Egy gondolatot említenék meg, ami szintén az életünk napjaihoz tartozik és az életünk vele 
járó része. Megjelent egy új hulladékgazdálkodási törvény, amely érint mindnyájunkat. A 
törvény meghatározza azt, hogy milyen új hulladékgazdálkodási rendszer kell, hogy életbe 
lépjen. Ez ebben az évben még nem fog teljes mértékben életbe lépni, de már el fog kezdődni, 
ezért engedjék meg, hogy egy pár gondolatot erről is ejtsek. Egyrészt építjük a hulladék 
feldolgozó üzemünket a sántosi szennyvíztelep mellett, aki járt arra láthatta, hogy már állnak 
az épületek. Szeptember-október hónapra fog elkészülni, attól függ milyen időnk lesz. A 
tavalyi csapadékos idő nem nagyon kedvezett a melónak, de ebben az évben el fog készülni.  
Ezzel párhuzamosan különböző eszközöket fogunk beszerezni, amely a hulladékgazdálkodás  
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tekintetében egyre inkább a szelektivitás irányába fog menni és nagy reklámmal, 
propagandával meggyőződéssel kérni fogjuk Önöket, hogy legyenek partnereink abban, 
aminek a vége az lenne, hogy ha ezt jól csináljuk a heti kétszeri hulladékszállítás helyett, heti 
egyszerit tudnánk bevezetni. Ehhez az kell, hogy a szelektivitásnál elérjük azt a fokot, ami 
miatt ezt meg tudjuk tenni. Szintén két hete érkezett, hogy nyertünk 1 milliárd forintot 12 új 
szemétszállító gépnek a megvásárlása, és különböző eszközök beszerzésére. Veszünk 12.000 
kukát, minden családi házas övezet ingyen fogja tőlünk megkapni, azért is meg fogjuk 
mondani mit kérünk, hogy a háztartási hulladékba mit rakjon a kukába. Veszünk 12.000 
komposztládát, amit minden családi ház szintén ingyen fog megkapni, és el fogjuk mondani 
azt, hogy mit lehet, és hogy lehet komposztálni, mert azt lehet hasznosítanunk. A lakótelepi 
részeknél pedig hasonlóan, de nagyon be fogjuk tudni sűríteni a szelektív gyűjtőszigeteknek a 
számát. Akkor az összegyűjtendő kommunális hulladéknak a mennyiségén lehet ki tudunk 
alakítani egy olyan rendszert, mert külön fogjuk gyűjteni ezeket a hulladékokat, hogy a 
rendszeres kötelezően igénybevevő kommunális hulladékszállítás egy idő után lemehet heti 
egy alkalomra. Az ÁNTSZ ezt még engedélyezni fogja. Ez a szándékunk, ennek a csírája meg 
fog jelenni már ebben az esztendőben, de a következő évben lesz az, amikor majd rá fogunk 
állni erre a rendszerre.  
Önök is érzékelik azt, sőt biztosan tudják, hogy 25 perc alatt nem lehet elmondani mindent, 
ami történni fog 2015-ben a városban. Néhány címszavat kifejtve osztottam meg Önökkel 
önkényesen természetesen, amit fontosnak tartottam, de most majd arról fogunk beszélni,  ami 
Önöknek fontos és Önök fogják elmondani. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő 
figyelmüket, és ahogy egy 25 perccel ezelőtt be is jelentettem, most azt szeretném kérni, hogy 
Önök fogalmazzák meg mindazt, amit fontosnak tartanak. Összegyűjtenénk az Önök által 
felvetetteket, amikor elfogyott az Önök mondandója akkor visszakérjük a szót. 
Megválaszolunk azokra most, amire tudunk, amire pedig nem tudunk főjegyző úr jegyzetelni 
fogja és ígéretet tesz mindenkinek, hogy a hónap végéig, a következő hónap első hetének a 
végéig oda fog érni a válaszlevél mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm! Név, lakcím, ott a 
mikrofon, tessenek parancsolni, állunk rendelkezésükre.” 
 
 
Sütő Jánosné Répáspuszta: 
 
„Jó napot kívánok! Örülünk, hogy elkészült az út, köszönjük szépen. A Szántódi úton van egy 
távolsági buszmegállónk a fénysorompó után, ami katasztrofálisan néz ki.  Beázik, ki van 
rúgva az oldala, szeretnénk, ha ez rendbe lenne téve. A vízelvezetés a másik problémánk. 
Megcsinálták az utat, de a tavalyi nagy esőzések alkalmával a középső utcában hömpölygött a 
víz az úttesten, mert nem tudott elfolyni. A Közösségi Ház felújítását szeretnénk még kérni, a 
nyílászárók régiek, rosszak. 
 
 
Illés Jánosné Kaposvár, …………..: 
 
„Tisztelettel köszöntöm polgármester urat és a képviselő-testületet! Megköszönöm a 
Városgondnokság munkáját, a szociális osztálynak a munkáját, amit Toponár városrészért és 
az emberek boldogulásáért tesznek. A képviselő-testületnek, mindenkinek, aki hozzájárul 
Toponár fejlődéséhez. Szeretnék kérni, hogy az Erdei Ferenc utcában és Tamási Áron utcában 
is készüljön járda. Szeretném, ha 4 közmunkást kaphatnának a nyári időszakban, télen 3 van, 
de nyáron szükség van a 4 emberre. A játszótér fejlesztése megkezdődött, fákat ültettek. 
Toponáron több családnak vannak ikrei és szeretnének kérni kettes rugós játékot. Tavasszal 
szeretnének újra virágpalántát ültetni. Tavaly a város állta a költségét, az Egyesület a 
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közmunkásokkal együtt pedig elültette. Azt a tájékoztatást kapták, hogy valószínűleg 2 
kamerát fognak kapni. Nagy szükség lenne a Flórián térre és a Muskátli vendéglőhöz. Büszke 
a közmunkásokra, mert nagyon sokat segítenek a közrend-közbiztonság terén is. Ferincz 
József ezredes úrtól ígéretet kaptak, hogy kapnak körzetes rendőrt. Meg lettek fogva a 
betörők, akik novemberben több betörést követtek el. Elfogták a buszváró rongálóit is. Kérné 
Hartner úrtól, hogy a helyreállításban segítsen. A szelektívgyűjtést jónéven fogadják a 
lakosok. További jó munkát kívánok 2015-re.” 
 
 
Gede Árpád Töröcske városrész, …………..: 
 
„Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselők! Köszönetet szeretnék mondani, hogy a 
Bereczk Sándor program elért Töröcskére is. Tavaly is felvetette már Töröcskének a 
bevonását a turista utakba, mely szintén megtörtént. Szeretné kérni, hogy a Kaposvár és 
Töröcske közötti úttal a Kertvárost is vonják be a töröcskei vérkeringésbe. A közvilágítás  
kialakítását, ha meg lehetne oldani a főútvonaltól Töröcskéig. Van egy napelemes lámpa, 
melyet lehet felül kellene vizsgálni, mert nem működik jól. A Fekete Harkály tanösvény, 
melyet az erdészet csinált, jobban kellene a városnak reklámoznia. Jobban kivonzaná a városi 
embereket ebbe a városrészbe, és egy kicsit felpezsdülne a falu élete.” 
 
 
Darabos Anita Kaposvár – Kapos-Zselickertváros: 
 
„Tiszteletem Polgármester Úr, Jegyző Úr, Képviselő társak! Az első probléma, amit szeretnék 
elmondani a kutya. Nagyon sok család lakik kint és nagyon sok a kóbor kutya. Akik gyalog 
járnak haza, leszállnak a buszról sötétben idősek, gyerekek félnek. Valamilyen módon fel 
kellene szólítani az embereket, hogy a kutyákba tegyék bele a chipeket. Jó dolog volt és  
éveken keresztül működött a lovasrendőrség. Nagyon sok a pincefeltörés és hétvégi házak 
feltörése. Szeretnék, ha újból lennének lovas rendőrök. Szeretnék próbaképpen, egy pár 
hónapra berakatni a kertváros első részébe a szelektív hulladékgyűjtőket. A nagybuszmegálló 
a Gyertyánosi erdőnél, nagyon sok a kiránduló és a nap végén a pici kuka tele van műanyag 
palackkal.” 
 
 
Vince Péter Kaposfüred, …………..: 
 
„Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzati testület! Sikerült egy komoly Egyesületet 
létrehozni Kaposfüreden. Szeretné az önkormányzat segítségét kérni. Az elmúlt években 
sikerült az öltözőt felújítani, de nincs vizesblokk a futballpályán. Elég sok rendezvényt 
rendezünk, illetve falunapok alkalmával egész napos sportrendezvények vannak, ezért nagy 
szükség lenne rá. TAO program keretén belül ezt meg tudnánk oldani, de nonprofit szervezet 
vagyunk, nincs önrészünk. Szeretnék lobbizni a Kisfaludy iskolának. Az igazgató asszonnyal 
is beszélgettem már, teljesen zárt helyen lenne, nem tudnák tönkre tenni a létesítményt. 
Szeretnék, ha egy műfüves pálya lenne az iskolánál, ha ebben tudna segíteni az  
önkormányzat. Köszönöm!” 
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Kukuly Sándor Mihály Kaposszentjakab, …………..: 
 
„Jó estét kívánok! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Vendégek! Egy pár 
kérdést szeretnék feltenni. Az első a Kaposvárt elkerülő útdíjjal kapcsolatban, hogy a város  
vezetése számon kérte-e a parlamenti képviselőktől, hogy miért szavazták meg az útdíjat? 
Kaposszentjakabon a közvilágítással elég sok gond van. A legkisebb szeles időben is elmegy 
a közvilágítás. Én is örülök a szelektív hulladékgyűjtésnek. Mióta kiépítették a 
kamerarendszert nincs szemétlerakás, csak a városon kívüli útszakaszon. Szeretném 
megkérdezni a Kaposvári Rákóczi FC-vel kapcsolatban, ha jól tudom 1 milliárd forint lesz a 
stadionépítésre, fejlesztésre. Tudjuk, hogy milyen nehéz helyzetben van a Rákóczi. Kérdésem 
a következő, megnézték-e azt, hogy aki többségi tulajdonos  most lett, a cég milyen múlttal 
rendelkezik? Nem tudom mennyire megbízható a cég vezetése, hogy fogja a játékosokat 
kifizetni. Ha a Rákóczi így folytatja, csak lefele fog menni. Viszont, ha lefele megyünk, nem 
tudom az 1 milliárd forintos beruházásra szükség van-e, nem lehetne-e azt kérni, hogy ebből 
tornatermeket építsünk az általános iskoláinknak Kaposváron? Köszönöm szépen!” 
 
 
Schmidt Zoltánné Kaposszentjakab: 
 
„Jó estét kívánok! Szeretném megköszönni, ami itt az elmúlt évben elkészült és a sok 
segítséget. Szeretnék kérni egy kamerát a játszótérre, a Művelődési Ház előtt. Egy kérése 
lenne, amennyiben lehetne pályázni a Művelődési Háznak a rendbetételére, mert már nagyon 
régi épület, rosszak a nyílászárók. Szentjakabon ennyi fejlődés nem volt, mint most. Nagyon 
szépen köszönöm!” 
 
 
Jordanics András Kaposvár, …………….: 
 
„Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Nem először állok Önök előtt, de úgy 
érzem, hogy utoljára. Úgy tűnik, minden jó és semmi nem változik. A város szinte 
valamennyi üzemében dolgozott már és közmunkásként is dolgozott. Nehéz megvalósítani a 
teljes foglalkoztatottságot és most januárban, amikor nincs megrendelés nemzetközi szinten, 
elküldik az embereket. Majd márciusban talán lesz megint munka. A fiatalok elmennek. 
Kérdésem inkább az ellenzékhez szól, hogy képzelik el, ha egyszer változás lesz, akik most 
elmennek azok vissza tudnak-e jönni, lesz-e miért visszajönniük? Szeretném, ha mindegyik 
ellenzékből legalább egy képviselő elmondaná, mi errő l a véleménye. Köszönöm, hogy 
meghallgattak.” 
 
 
Bankó Jánosné Kaposvár, ………………...: 
 
Tisztelettel köszöntöm a Polgármester Urat és minden vezetőt! A Xantus utca vízelvezető 
árka a földemen megy el. Az előző évben készült el a vízelvezető árok. Szeretném, ha az árok 
mentén a földem támfallal meg lenne erősítve, hogy ne hulljon bele a vízelvezető árokba. 
Ebben szeretném kérni a segítségüket, legyenek szívesek kérésemet teljesíteni. Köszönöm!  
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dr. Takács Rihárd Kaposvár, …………...: 
 
„Személyes problémám lenne. Kértünk birtokvédelmet, jelenleg az eljárás bíróságon is van. A 
probléma abból adódik, hogy lent a lakásuk alatt egy péküzem működik, ami egész éjjel,  
egész nappal folyamatosan gyártja a termékeket. A raktár és az üzem is a lakóingatlanaink 
alatt működik. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának van egy 70/2015-ös 
rendelete, amely meghatározza a Kaposvár Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét is 
megállapítja. Több paragrafus is vonatkozik arra, hogy mi helyezhető el ezekben az 
övezetekben, ingatlanokban közvetlenül, illetve külön ingatlanként is. Az üzem az egyik 
helyen sem szerepel. Több hatóságnak, igazgatóságnak írtam, volt ahol áttették, volt ahol 
véleményem szerint KET ellenesen megszüntették az eljárást. Kérdésem az lenne, hogy az 
önkormányzat képviseletében valaki eljár-e abban az ügyben, hogy a törvényesség 
helyreálljon Kaposvár városában? Köszönöm.” 
 
 
Spekkel Kálmán Kaposfüred: 
 
„Jó estét kívánok! A füredi sportcsarnok ügyében szeretnék szólni és engem bíztak meg a 
sportolók, hogy nevükben szóljak. Legnagyobb probléma a csarnokban a talajnak a burkolata, 
betonra ragasztott linóleum. Szeretnék, ha ez minél előbb valamilyen módon orvosolva lenne. 
Köszönöm, hogy meghallgattak.” 
 
 
Spekkel Kálmánné Kaposfüred: 
 
„Azt szeretném tolmácsolni Füred sportolói nevében, hogy azt szeretnénk, ha Kaposfüred és 
Kaposvár között elkészülne egy 3 km-es kerékpárút. Köszönöm szépen! 
 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Nagyon szépen köszönöm valamennyi hozzászólást és igyekszem mindenkinek konkrétan 
válaszolni. Valamelyik válasz kedvező lesz a kérdezőnek, valamelyik kedvezőtlen, de eddig is  
úgy ismertük meg egymást, hogy az őszinteség vezérelte ezeket a párbeszédeket. Őszintén 
megmondom, hogy mi az, amit tudunk teljesíteni 2015-ben és mi az, amit nem. Azért, hogy 
jöjjenek el jövőre is és legyen megint mit felvetni, illetve legyen, amit ki tudnak pipálni e 
tekintetben. Magam fogok beszélni személyesen, és adjátok át legyetek kedvesek 
Répáspusztának, a Volán vezérigazgatójával, hogy nem válasz, amit adott. Nem helyi járatú 
buszok használják azt a buszvárót, hanem távolsági buszok. Országos főút mellett van 
ráadásul a Szántódi út mellett, a város közigaz gatási határán kívül, igen is a Volánnak kell 
rendbe hozni a buszvárót. Ha nem akkor meg fogom találni a módját, hogy kötelezzem őket, 
és ebben kérem a fő jegyző úr segítségét. Répáspusztán ebben az esztendőben nem fogunk 
tudni csapadékvíz elvezetési problémát megoldani. Csapadékvíz elvezetésre azt várjuk, amit  
az eddigi csapadékvíz elvezetési problémákat is meg tudtuk oldani, azt várjuk, hogy legyen 
pályázati kiírás, amire pályázni tudunk. Azok adnak lehetőséget nagyobb volumenű  munkára. 
Van itt városban is nagyon sok mély fekvésű utca, ahol sikerült előre lépnünk tavalyelőtt, 
illetve tavaly. A Xantusra is rá fogunk térni,  de nem tudtuk mindenhol. A tavalyi nagyon esős 
időjárás benn a városban is, amit közvetlenül láttunk, két helyen egyértelműen problémát  
okozott. Az egyik az állomás és környéke, ott szélesítettünk is egy átereszt, akkor időlegesen 
megoldódott a probléma és följebb jelentkezett, ami a vasút alatt átmenő a Csík Ferenc 
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sétányra kikötő csapadékvíz elvezetésnek a rekonstrukcióját jelentené. A csapadékvíz  
elvezetők jelentős része még téglából épült, bedőltek, nem úgy működnek. Ezt a Kaposvári 
Közlekedési Központ részeként akarjuk megoldani. A másik a Vár utca környékén 
jelentkezett és a Vásártéri úton, szintén mikor nagy esők voltak. Ott most egy felhagyott 
szennyvízcsatornát tömeg ékelünk, meglátjuk mi lesz ebből a probléma. Pályáznunk kell a 
maradék vízelvezetési problémáknak a megoldására. A Közösségi Háznak a felújítását pedig 
felvesszük az intézmény felújításaink közé. Ebben az évben nagyon jelentős 75 millió forint  
pályázati önrészt fogalmaztunk meg az intézmény felújításoknál és lesznek kiírva intézmény 
felújításra is pályázatok, azért ezt meg szeretném többszörözni, attól függ mekkora a 
támogatás, illetve milyen önrész pályázatokat írnak ki. 
Nagyon szépen köszönöm a Toponáriak munkáját. Tényleg tipikusan az a részönkormányzat 
és az a közösség az, amely Toponáron alakult tényleg fel lehet tekinteni. Saját erőből nagyon 
sokat megtesznek a toponáriak. El tudom ezt jó példaként mondani a fürediekre, el tudom jó 
példaként mondani a töröcskeiekre is és a szentjakabi részönkormányzatra is. De Toponár 
szemmel láthatóan egy önálló kis településrész, a város kapuja, ahogy mindig is emlegettük. 
Látszik a kézzel fogható munka eredménye. Szeretném jelezni, még főjegyző úrnak sem 
mondtam, azért is ültem le külön a részönkormányzati vezetőkkel, ugyanis hatékonyabbnak 
tartom a részönkormányzatok által elvégezett munkát, mintha innen a központból 
irányítanánk és végeztetnénk el. Ezért kértem, hogy szedjék össze azokat a feladatokat, 
amiket úgy éreznek, hogy részönkormányzati szinten el tudnának látni, akkor a 
költségvetésben arra tervezett pénzt kivesszük és odaadjuk magának a részönkormányzatnak, 
azért, hogy sokkal hatékonyabban, sokkal gyorsabban tudja, azokat a kisebb munkákat 
elvégezni, ami az adott településen problémaként jelentkezne. A 4 közmunkásnak nem lesz 
akadálya, a közmunkásoknak nem lesz akadálya a részönkormányzatok felé, azért mert itt is a 
hatékonyságot szeretnénk segíteni, hogy minél nagyobb lehetőséget tudnának elérni. Rugós  
játékeszközt is fogunk venni, de más szempont az, hogy bár szerintem nem nekem kell ezt 
eldönteni, de nincs jó helyen a toponári játszótér. Ebben had ne én foglaljak állást. Ott van az 
óvoda mellett dombos, lejtős területen. Ebben nem akarok állást foglalni, veszünk két rugós  
játszóeszközt. Legyetek kedvesek írjátok fel, a városgondnokságra nézek. Saját pénzéből 
megveszi, aztán tőlem meg majd elkéri, így szokott ez mindig működni. Nagyon szépen 
köszönöm a Kálváriának a virágosítását is. Húsvétkor megint találkozunk, remélem az idő is  
rendbe rakja, a volt Festetics Kápolnát újítottuk fel a toponáriak segítségével. Azt követően 
pedig megcsináltuk a stációkat szintén a toponáriaknak a segítségével és a keresztutat is, ami 
Toponáron egy nagyon csodálatos, nagyon szép műemlék. Még a donneri van vissza, majd azt 
kell rendbe hoznunk. Ráadásul a templomot is felújítottuk, nem kevés pénzt adtunk a 
püspökségnek, hogy ezt felújítsa. Így az egyházi műemlékek Toponáron rendbe vannak most 
már. Nagyon fontos a szemnek, meg a léleknek is. Azokat a palántákat szeretném kérni és 
gondolom, benne van a költségvetésbe, amiket a Kálvárián tavaly adtunk. Benn van, 
köszönöm szépen. A plusz 1 millió forint is rendben van és eredményt lehet hirdetni a 
virágosítási programban. Most mondom ma a Molnár igaz gató úrnak írtam vissza, hogy a 
plusz 1 millió is rendben van. Én fogok majd rendelkezni róla, hogy eredményt tudjatok 
hirdetni holnap. Bocsánatot kérek, a virágosítási programunkat is meghirdettük, azért 
kérdeztem, hogy benne vannak-e ezek a palánták, mert meg kell vásárolnunk magukat a 
virágpalántákat és nagyon drága ajánlatok érkeztek be a közbeszerzésnél. Nagyon remélem, 
hogy előbb utóbb majd lesz melegházunk is és legalább is a virágpalánták egy részét magunk 
is magunknak meg tudjuk csinálni, mert olcsóbb. Válaszom igen, megkapjátok én pedig 
hálásan köszönöm mindnyájunk nevében, hogy elültetitek a palántákat. Azt, hogy hova 
kerülnek kamerák, plusz kettőt kért feltételes módban Toponár. Kért Szentjakab, a 
művelődési háznál a játszótérhez, azt most kapásból nem tudom megmondani. Több mint 200 
kameránk lesz, az, hogy hova tegyünk fel kamerát a rendőrségtől kértük meg. A rendőrség 
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véleményét kértük, hogy javasoljon nekünk helyeket, hogy hol tartja leginkább indokoltnak a 
kamerák felszerelését. Ezért is kerül olyan drágába a program, mert mi nem indultunk 
eredetileg ennyi kamerával. Mi 140 millió forintot szántunk erre a programra, és mintegy 140 
kamera került volna ki a városba. Most már 221 millió forintba kerül, mert a rendőrség több 
mint 200 kamera helyet jelölt meg, ahova építenünk kell.  Alpolgármester úr meg fogja nézni, 
vagy aljegyző asszonyt kérem meg és a válaszban ki fog menni, mind Szentjakabra, mind 
pedig Toponárra. Indokoltnak tartom. Ezek internetalapú kamerák, nagyon fontos egyébként, 
mert így tudjuk teljes egészében korszerűvé és moderné tenni ezt a rendszert. A közbiztonság 
tekintetében, mi tavaly a toponári polgárőröknek jelentős infrastruktúrát javítottunk több mint 
1 millió forintért. Volt könyvtárnak az épületrészét odaadtuk számukra. Kicseréltük a bejárati 
ajtót, megcsináltuk magát a helyiséget. Én kérni fogom őket is, hogy azért önkormányzati 
támogatás van, hatékonyan segítsenek nekünk abban, hogy Toponáron, kérem tanácsnok úr 
segítségét e tekintetben is, rend legyen. Desedára többet fogunk költeni, mint eddig, már a 
működtetésére, fenntartására. Pontosan azért is, amit hallottunk. Hisz nagyon sok mindent 
beruháztunk a Desedán. Egy jelentős turisztikai célpont lesz, nagyon jelentős, önmaga a 
Látogatóközpont is, a kiránduló hajó is, leginkább a kerékpárút, amely magával fogja hozni, 
azt, hogy több lesz a szemét sajnos. Több ember megy valahova, az élet már csak ilyen, több a 
szemetelő is. Ott nekünk ebben az esztendőben a köztisztaságra többet kell költeni,  mint  
eddig, bár csak ne kellene. Ha kukákat felrakunk, és a kukába kerül a szemét, amit  
rendszeresen ürítünk, akkor az ember mindig azt hiszi, hogy nincs probléma, de van. Valóban 
kikerül a Muskátli mellé is szelektívgyűjtők mellé, többször is beszéltünk hetente akár 
háromszor is tele van akár mindennel, amire úgy gondolják a jó emberek, hogy oda rakják le, 
mert miért vigyék tovább. Köszönöm ezt a figyelem felhívást!  
A fiatalember első mondata az volt, hogy a kertváros és maga a töröcskei városrész, valahogy 
jobban fuzionáljon és tudjanak együtt dolgozni. Én ennek nagyon örülök, ennek érdekében 
változtatta meg most a képviselő-testület képviselő asszonynak a javaslatára azt, hogy a 
részönkormányzatnak már része lett a Zselic-kertvárosi rész is. Nagyon remélem, hogy ez a 
munka elindult azzal az óhajjal és azzal az igénnyel, amit Ön is megfogalmazott. Most nézzék 
el nekem, egyben mondom, mindenkinek hálásan köszönöm, valamennyi képviselő társam 
nevében is, akik nem felejtették el, hogy mit mondtak tavaly és azt sem felejtették el, hogy 
beszámoljanak nekünk arról, hogy elkészült és megköszönték. Nagyon szépen köszönöm, azt 
hiszem jól esik mindnyájunknak, ha ilyen szavakat is hallunk. Önnél jutott eszembe, mert Ön 
is ezzel kezdte, mivel jelentős problémát tudtunk megoldani. Közvilágítás a Töröcskei úton, 
erre nem tudok ígéretet tenni, ezt meg fogom nézni. Sokkal inkább szeretném azt, hogy 
magában Zselic-kertvárosnak az utcáiban minél több helyen lenne közvilágítás. Itt pedig az  
ott élőknek a támogatásáról, ugye zártkertről van szó, tudjuk megvalósítani. Tudom, mert  
hallottam én is, megpróbáltuk olcsóbb, de ugyanakkor hatékony megoldással néhány helyen a 
napelemmel működő közvilágítási lámpákat. Valahol működnek, valahol nem, de mindig a 
napsütéstől függ. Egyébként 600 ezer forint egy ilyen oszlopnak a felállítása, ezt nézzük is 
meg, hogy azért nem működik-e mert borús az idő, vagy esetleg valami más baja lehet. Az, 
hogy a turista tanösvényeket jobban reklámozzuk, ebben maximálisan partner vagyok. Azt 
szeretném kérni Önöktől, hogy van több természetjáró szervezet is, hogy vegyék már fel 
velük a kapcsolatot. Azért is vegyék fel velük a kapcsolatot, mert ma kértek pont engedélyt, 
hogy új turistajelzéseket, utakat tettek és a városban önmagában is táblákat akarnak 
kihelyezni, hogy ezeket reklámozzák. A Töröcskéhez levezető utaknál ezt nem láttam, a Cseri 
tó csatlakozáshoz kértek tulajdonosi hozzájárulást, meg egy másik útra. Vegyék fel velük, 
legyenek kedvesek a kapcsolatot, egyébként leghatékonyabban ők tudják ezt megcsinálni.  
A chip kötelező a kutyáknak. Mielőtt meghozták volna ezt a törvényt, az ebek tartására 
állattartási rendelet vonatkozik, akkor a város nagyon sok pénzzel bechipeltetett valamennyi 
kutyát, amelyet elhoztak kötelező veszettség elleni oltásra. Valami nagyon sok 6-7 ezer chipet 
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adtunk akkor ingyen. Utána született meg a törvény, amely kötelezővé tette a chip 
használatot, a chipeltetést is a kutyáknak, pontosan azért, hogy meg lehessen találni a 
gazdáját, vissza lehessen vinni az elkóborolt ebet, meg ellehessen kérni tőle az árát, hogy 
hagyta szabadon kolbászolni a kutyáját. Valakinek össze kell gyűjteni és az pénzbe is kerül e 
tekintetben. Tavaly is több eb razziát rendeltünk el, idén is el fogunk rendelni.  Tavaly a Cseri 
dűlőben, Szentjakabon rendeltünk el eb razziát, idén is lesz, lehet Zselic-kertvárosban lesz a 
következő, azért mert utána mindig valami előrelépést látunk. Amikor egy ilyen intézkedést, 
ilyen ellenőrzést elindítottunk, akkor mindig jobb lett az adott körzetben. Főjegyző úr légy 
kedves figyelmeztetni, hogy ezt is meg tudjuk tenni. Én a szelektív gyűjtést a kertvárosban 
úgy szabályoznám le, hogy turisztikai célpontoknál, mint például a Négytestvér forrásnál, ami 
közlekedési útirány is kijön, és amerre közlekednek az emberek, oda nekünk nagyobb kukákat 
kell elhelyeznünk, azért, hogy legyen hova lerakni a szemetet és ne kelljen hazavinni. Ezt be 
tudom vállalni, azt, hogy magában a zártkertben is legyen meg a szelektív hulladékgyűjtés, 
azt nem. Először azt szeretném, hogy a zártkertben élők ne dobnák el a szemetet, ne vinnék ki 
az árokpartra. Ezt sokkal fontosabbnak tartanám, amikor a zártkertekbe is megteremettük azt, 
hogy kimenjen a kukásautó, csak zsákokat kellene venni, hogy összeszedjék a szemetet. Én 
ezt a sorrendet szeretném javasolni és akkor talán eljutunk majd odáig, hogy mindenkinek jó 
legyen. Teljesen jogos felvetésnek tartom, hogy a turistaútvonalak mellett és főleg a fő  
közlekedési csomópontoknál, ha kijönnek, kiürült az ásványvizes palack, ott legyen hely, 
legyen valami és ne kicsi, ahova el lehet dobni, mert akkor az odakerül és nem a turistaútra 
valahova a szélén. Ezt meg fogjuk oldani a parkerdők rendbetételénél. A Desedán lesz egy 
nagy fejlesztése, ott kalandpark is lesz rácsatlakozva a mi fejlesztésünkre, a füredi részen. 
Nagyon látványos lesz és remélem szeretni is fogják a kaposváriak és a hozzánk látogatók.  
Kaposfüred, Péter mindenekelőtt le a kalappal előttetek. Nagyon szépen köszönöm azt a 
munkát, amit nem csupán a füredi sportért, hanem a kaposvári sportért tesztek. Elég, ha csak 
azt a két számot figyelembe veszem, megosztottad a többiekkel, hogy honnét indultatok és 
most jelen pillanatban hol tartatok. Ezért is tartottam kiemelten fontosnak, hogy magam 
vegyem fel a telefont és 5 millió forint társasági adó pénzt szerezzek nektek. Nem titok ez 
egyébként, nektek kértem, meg a toponári futballistáknak. Kértem, a kapcsolatokat 
kihasználva, mert ezzel szerettem volna segíteni és megköszönni azt a munkát – mert tudom 
nem könnyű összeszedni ezeket a pénzeket –, amit folytattatok és végeztetek. Vizesblokkot 
akartok készíteni a pályára, TAO pénzből akarjátok megcsinálni.  Pályázzatok, ha elnyeritek, a 
város vállalni fogja az önrészét. Ez 10 millió forintnál 3 millió forintot jelent. A pályázatot 
nyerjétek el, keressetek meg bennünket, szedjétek össze a többi pénzt, írom a papírt az 
önkormányzat vállalja az önrészt és akkor hajrá, csináljátok meg. A műfüves pályánál nem 
lesz ilyen jó hírem. Azért nem lesz, mert a város nagyon sok pályát megépített. Kezdtük a 
Cseri úton, aztán mentünk a Gépészbe, aztán Giber tanácsnok úr elcsábított bennünket és 
mentünk a Klebelsberg Kollégiumba, ez volt a harmadik pályánk. Aztán mentünk a Berzsenyi 
Iskolába, most egy óvodánál építettünk. Van a Sportcsarnoknál, a Városligetben, mindenhova 
nem lehet építeni, ez nem lehet cél. Egy teljesen más kérdés, hogy itt az iskolaigazgatókkal 
ellenvéleményben vagyok, és szerintem az én véleményem fog győzni. Nem azért, mert én 
vagyok a polgármester, hanem azért, mert nekem van igazam. Az iskolaudvar az nemcsak az 
iskolásoké iskolán kívüli időszakban. A Berzsenyi utcai iskolai műfüves pályát akkor, amikor 
nincs suli, vagy amikor nyári szünet volt nem szabad parlagon hagyni, ki kell használni őket, 
azért építettük. Az iskolákban levő kosárlabda pályákat nem szabad nyáron parlagon hagyni, 
ki kell nyitni, úgy is bemásznak a kerítésen, akkor legalább szervezett keretek között tudják. 
Ki kell nyitni és kell engedni a város fiatalabb és idősebb polgárait is ott a sportolási 
szenvedélyeinek élni.  
Kukuly úr, remélem, megoldódik a probléma, mind az útdíj, mind a közvilágítás tekintetében. 
A Rákóczinál álljunk meg egy pillanatra, a pártfórumok – ezek nem azok a helyek egyébként 
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–, azokat a pártértekezleten kell megtenni és annak is meg van az értelme. A Rákóczinál 
teljesen világos az álláspont, nem nekünk kell dönteni, nem mi vagyunk a tulajdonosok és 
nem is mi voltunk, nem is akarok tulajdonos lenni. Eddig a tulajdonosok egy fillért nem tettek 
bele, azok csak vittek, kölcsönt adtak, kamatostul visszakérték. Ez a helyzet, ez volt eddig a 
menet, mi meg adtuk a pénzt. Az elmúlt 5 évben közel 400 millió forint támogatást adtunk a 
Rákóczinak. Olyan tulajdonost választanak, akit akarnak, amennyiben rend lesz a város  
továbbra is adja a támogatást, amennyiben nem lesz rend, nem adjuk a pénzt. A Rákóczi 
pályát ennek ellenére felújítjuk, miért ne újítanánk fel,  ingyen kaptuk a pénzt. 100 %-os 
állami támogatás, önerő nincs benn egy fillér sem. Nagyon remélem, hogy NB I-ben 
használhatjuk majd. Teljesen világos ebben az álláspontom és nem is fogok rajta változtatni.  
Egyet kihagytam, lovas rendőrt a kertvárosba. A megyei főkapitány nem lovas rendőr párti, 
inkább rendőr járőr párti, akár motorral, ami pedig van nekik. Ráadásul vettünk még ló 
szállító autót, hogy ki tudják vinni a lovat a terepre, ne kelljen a városban végig mennie. 
Javaslom, hogy győzzétek meg a lovas rendőrség visszaállításáról a zártkertekbe, én nagyon 
örülnék neki, hogyha ez sikerülne. Más módon ér el eredményeket és nagyon örülök neki 
ismerve a bűnügyi statisztikákat, de még nem vagyok elégedett. 
A kamerákról beszéltem, a Művelődési Ház rendbetételét pedig fel fogom venni az intézmény 
felújítási listára. Ebben az évben egyáltalán nem tudom ígérni, hogy meg fog lenni, de 
legalább számolunk vele, és fel fogjuk venni. 
Jordanics úr, amiket kérdezett, inkább szolgálati közleményként mondom. Alpolgármester úr 
tájékoztatott, hogy a Kométába például korlátlanul vesznek fel most melósokat, ez csak 
szolgálati közleményként szeretném említeni. Én azért nem akarok belemenni, amit mondott, 
mert ez nem egy választási gyűlés, az lezajlott. Októberben döntött a város és többsége úgy 
döntött, hogy nem Önnel ért egyet. Úgy döntött, mert Ön is indult képviselő jelöltként és nem 
kapta meg a többség bizalmát. Ilyen a demokrácia és ez van. Nem akarom ezt ide behozni, 
mert nem az. Azt, amit a képviselőknek intézett, Ön ellenzékinek hívja. Szerintem nem 
ellenzékiek, hanem a város képviselői és a várost képviselik, beszélje meg velük külön. 
Nyugodtan üljön le és beszélje meg velük külön, nincs itt a helye és közmeghallgatásra nem is  
engedek párt beszélgetéseket, mert annak nincs itt a helye. Maradjon itt, tartsa őket szóval és 
beszéljék meg mindazt, amit fontosnak tartanak. Nem úgy látja a város többsége, ahogy Ön 
látja ezt a világot, mert ha úgy látná, akkor Ön most képviselő lenne, de nem az.  
Egy hosszú problémát sikerült akkor a csapadékvíz elvezetés tekintetében megoldanunk. A 
Xantus utcai víz nem az Ön telkére megy. Nagyon hosszú út volt, ugyanis tulajdonosi vitáink 
voltak e tekintetben, nem engedtek szolgalmi jogot bejegyeztetni. Tudom, ismertem a 
problémáját. Tudja, hogy nem került kevés pénzbe? 10 millió forintba került, de Önnek 
legalább nyugalmat tudtunk teremteni. Most azt tetszik kérni, hogy a csapadékvíz már meg 
van oldva, most támasszuk meg magát az oldalt, ami ott van. Ezt viszont főjegyző úrék meg 
fogják nézni.  
Nem ismerem a problémáját képviselő úrnak, engedje meg, hogy megismerjem, mert nem 
tudom, hogy miről van szó, de hogy jogbiztonság van ebben a városban, azt mondom. A 
főjegyző az ország egyik legjobb fő jegyzője, ezt is mondom még jobbikos képviselőnek is.  
Ha nem ér el önálló eredményt, azt javaslom, hogy járja végig azokat a hivatalos utakat,  
amiket végig kell, hogy járjon. Nem tudok Önnek mást mondani e tekintetben, a probléma 
ismerete nélkül mondom ezt. Megvédem a főjegyzőmet, nem azért, mert a főjegyzőm, hanem 
azért, mert megérdemli, mert az egyik legkiválóbb főjegyző az országban. Amennyiben nem 
kap kielégítő jogi választ tőle, akkor menjen tovább. Nem tudok erre mit mondani, nem fogok 
tudni jogi problémát eldönteni, mert nem vagyok jogász és nem is a tisztem, hogy jogi 
diplomát szerezzek, nem is akarok. Vívják meg a küzdelmüket e tekintetben és csak biztatom 
a főjegyzőmet, ha perre mennek, akkor ő nyerje meg.  
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Ismerem a problémát és a problémát meg fogjuk oldani. Nagyon szeretném ebben az 
esztendőben. Kaposfüredi tornacsarnokot, amikor megépítettük a betonra ráhúztak valami 
igen vékony műanyagot. A tornacsarnokban megcsináltunk a múlt évben egy problémát, hogy 
rugdoshatják futball labdával nyugodtan a világítást, most már az nem fog tönkremenni, azért 
mert az armatúrákat levédtük. Rúgjanak nyugodtan magasra, kapu fölé, mert ha eltalálják az  
armatúrákat az meg van oldva. A másik probléma az, hogy iszonyatosan kemény, tornaórákat 
sem szívesen tartanak Füreden. Meg kell nézni, hogy mennyiért tudjuk ott a burkolatot 
megcsinálni. Remélem, hogy sikerül, ha nem akkor jövőre, de tudom, hogy meg fogjuk 
csinálni. Valós a probléma és jogos maga a felvetés.  
Nagyon remélem, hogy ez az önkormányzati ciklus majd arról fog szólni, hogy egy évtizedes 
gyötrődésünk eredményt hoz és meg lesz a Kaposvárt az M7-essel összekötő út, amelynek 
részeként megépül a kerékpárút. S nemcsak annyi kerékpárút szakasz, amely az alagutat 
jelenti az elkerülő alatt, hanem megépül egészen Kaposvártól, Füredet érintve és áthaladva 
egészen a Balaton partig a kerékpárút. Ezt ennek az állami beruházásnak a keretén belül 
tudjuk majd megoldani. 
 
Hálás vagyok mindnyájuknak, jó éjszakát kívánok! Nagyon szépen köszönöm!” 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Szita Károly        dr. Kéki Zoltán 
 polgármester       címzetes főjegyző 


