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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. október 28-án a kaposvári 
Szivárvány Kultúrpalotában megtartott ünnepi üléséről 
 
Jelen vannak: csatolt jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként jelenléti íven felsoroltak. Az ünnepi 
közgyűlés meghívója a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
Himnusz 
 
Hunyadkürti György verset mondott 
 
Savanyó Attila: Ludvig Nándor Kaposvár című versét hallották Hunyadkürti György, a Csiky 
Gergely Színház színművésze előadásában. Köszöntötte a megjelent vendégeket Kaposvár 
Megyei Jogú Város önkormányzata megalakulásának 25. évfordulója alkalmából tartott ünnepi 
Közgyűlése. Kérte, 1 perces néma felállással emlékezzenek meg azokról a képviselőkről, akik 
ma nem ünnepelhetnek velük. Tekintsék meg a Kapos TV rövidfilmjét az 1990-es alakuló 
ülésről. 
 
Kapos TV rövidfilmje (1990-1994) 
 
Savanyó Attila: Felkérte Szabados Péter urat, Kaposvár első demokratikusan választott 
polgármesterét, mondja el köszöntőjét. 
 
Szabados Péter: Köszöntötte a megjelenteket! Úgy gondolja, hogy a megválasztott képviselők 
úttörői voltak egy olyan önkormányzati rendszernek, ami meg kellett, hogy határozzák saját 
működési feltételeit. Meg kellett szerkeszteni a szervezeti és működési szabályzatokat, ki kellett 
alakítani azokat a bizottságokat, amelyek munkája segítette a Közgyűlés tevékenységét, meg 
kellett választaniuk azokat a tisztségviselőket, akik a bizottságokat vezették. Jelentős 
mértékben nagy konszenzussal sikerült ezeket a személyeket megválasztani úgy, hogy a 
későbbiek során bizonyították felkészültségüket. Elhangzott, hogy 33-an voltak képviselők 8 
pártból, így egy kicsit nehezebb volt kialakítani az együtt gondolkodást. A városnak meg kellett 
választani a hivatal vezetőjét a jegyzőt, aki 25 éve ugyanaz a személy dr. Kéki Zoltán. Nagyon 
sokat köszönhet neki a város, többet, mint gondolnák, mert nemcsak a képviselő-testület 
munkáját segítette, hanem egy kitűnő hivatali apparátust szervezett és hozott létre. 
Nagymértékben segítette mindvégig a Közgyűlésnek és a képviselőknek is a munkáját. 
Megköszönte Főjegyző Úr város érdekében kifejtett tevékenységét.  
Beszélt az önkormányzat által megfogalmazott várospolitikai koncepciókról. Ez négy fő 
gondolat köré csoportosul. Vállalkozásbarát környezetet kell létrehozni, a város polgárainak 
érdekében a szociális gondoskodást kell első helyre helyezni, fejleszteni kell az oktatást, és a 
környezetvédelmet. 
Olyan adópolitikát hoztak létre, amely a vállalkozások letelepedését segítette elő. Az 
infrastruktúra fejlesztésében segítették a vállalkozásokat. Munkahelyteremtő beruházási alapot 
hoztak létre, amiből támogatták azokat a vállalkozásokat, melyek minél több munkaerőt 
foglalkoztattak. A rendszerváltás után nagymértékben leépült a magyar ipar, így a kaposvári is. 
Ennek következtében megnőtt a munkanélküliség, ezért bővítették a szociális ellátórendszert. 
Kiterjesztették a segélyezési rendszert, jelentős mértékben emelték a segélyezési összegeket. 
Megépítették az Idősek Otthonát a Vak Bottyán utcában. Megszervezték a szociális étkeztetést 
és létrehozták a népkonyhát. Létrehozták az első hajléktalanszállót, és a krízishotelt az elzavart 
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édesanyáknak és gyermekeiknek a megsegítésére. Oktatás terén emelkedett az egy gyerekre 
jutó támogatási összeg. Beruházásként létrehozták a Táncsics Gimnáziumnak az új 
tornacsarnokát egy aulával. A toponári általános iskolában építettek egy tornatermet. A 
kaposfüredi általános iskolát bővítették, a toponári óvodát bővítették és felújították. A Kodály 
iskolát bővítették tantermekkel. Környezetvédelem területén ivóvízcsatornát, 
szennyvízcsatornát és gyűjtőket építettek ki. Rekultiválták az akkori szeméttelepet és újat 
építettek ki. Gázvezeték hálózat került kiépítésre.  
Röviden összefoglalta az akkori négy év történéseit. Átvették a színházat, kényszerből átvették 
a városi fürdőt, kiszabadultak a DRV fogságából és koncessziós díjból fejlesztették ezt a 
területet. Idehozták a püspöki székhelyet és támogatást biztosítottak a püspöki székház 
felújítására. Létrehozták a Vaszary képtárat a sétáló utcában. Négysávosították a Berzsenyi 
utcát, ami nagy előrelépésnek számított. A Kaposvári Tömegközlekedési Rt. többségi tulajdona 
a városhoz került. A Kapos Televízió székházát – a jegyző úr segítségével –a begyűjtött 
kárpótlási jegyekből tudták a Kossuth Lajos utcában megvenni, kialakítani és fejleszteni 
technikailag. Ők indították el a Kaposvári Tavaszi Fesztivált. Többféle sportterületen rendeztek 
Európa Bajnokságot a városban. Akkor indult a Jogi beszélgetés, az ország legjelentősebb 
professzionális szakembereinek a találkozóhelye lett. Megalkották a kaposvári Tourinform 
Irodát. A kaposvári röplabda csapat akkor nyert országos bajnokságot. Borhi Zsombor akkor 
nyert kétszer világbajnokságot. 
 Köszönetét fejezte ki a testület minden tagjának, alpolgármester úrnak, aki azóta polgármester 
21 év óta, jegyző úrnak és az összes hivatalban dolgozó munkatársuknak.  
Kis színesként a fogadó napok érdekesebb történéseit idézte fel. Megköszönte a figyelmet! 
 
Savanyó Attila: Megköszönte Szabados Péternek a beszédét. Következik az elmúlt húsz év 
Közgyűléseiből néhány pillanatkép. 
 
Kapos TV rövidfilmje (1994-2015) 
 
Savanyó Attila: Felkérte Szita Károly urat, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterét ossza 
meg ünnepi gondolatait. 
 
Szita Károly polgármester:  
 
„Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Miniszter Asszony! Kedves Képviselő Hölgyek és 
Urak! Mélyen Tisztelt kaposváriak! Kedves Barátaim! 
 
A múlt emlék, a jövő titok, a jelen ajándék, mondja egy indiai közmondás. 
 
A jelen e pillanata az ajándékot adja mindnyájunknak, hogy felidézhetjük a magyar és ezen 
belül a kaposvári önkormányzati rendszer megszületését, s napjainkig tartó működését. 
Sokunknak ez visszaemlékezés, a fiataloknak a magyar közjog történetére vonatkozó ismeret. 
Egy biztos: a mi fiunk a pár napos csecsemő is, akit félve-óvva veszünk először a karunkba és 
a mi fiunk a 25 éves felnőtt ember is. A miénk, de nem ugyanaz. Ez igaz az önkormányzatok 
elmúlt 25 esztendejére is. 
 
Kedves Barátaim! 
 
Mi, kaposváriak már negyed százada is olyan önkormányzatot kívántunk, amely képes 
megvédeni és támogatni polgárait. Olyat, amely nem lebénítja, hanem felszabadítja a 
társadalom erőit. Felfogásom szerint az önkormányzat a méltányosság, a közjó előmozdítására 
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létrehozott intézmény. Legfőbb feladata, hogy elhárítsa a tehetségesek és a vállalkozó kedvűek 
kibontakozása elől a felmerülő akadályokat, és segítse a rászorulók, valamint a hátrányos 
helyzetűek érvényesülését és felzárkózását. 
Meglett-e már erre a lehetőségünk? - tehetjük fel a kérdést. Meggyőződésem szerint nagyon 
közel vagyunk hozzá. 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Kaposvár az elmúlt évszázadok során együtt gondolkodott, együtt cselekedett. Ahogyan bajban 
és örömben illik. És így volt ez a szabad önrendelkezés elmúlt két és fél évtizedében is. 
Márpedig a bajt osztották bőven, azt kaptuk kérés nélkül is, viszont az öröm nem, vagy csak 
nagyon ritkán érkezett. S ami öröm volt, azt is leginkább magunknak, kaposváriaknak 
köszönhetjük. 
Ez a város sok mindenről híres. A régmúltban váráról volt nevezetes, az újabb időkben 
művészetéről és művészeiről, Vaszaryról, Rippl-Rónairól, aztán színművészeiről, s persze 
tudósokról, tanárokról, iskoláiról, virágairól, épületeiről, fürdőjéről, díszteréről, főiskolájáról 
majd egyeteméről, sportolóiról és még hosszan sorolhatnám. 
De nemcsak kiemelkedő nagyságokról híres, hanem az itt élő emberek szorgalmáról is, akik 
nem restek dolgozni a városért. Mert Kaposvárt ma is az emberek viszik a hátukon, a reggel 
korán kelők, a mindennapi nehézséggel szembenézők, a munkát adó vállalkozó, a tanító, alkotó, 
gyógyító emberek. És híres a város a bátorságáról is. Hogy nem törődik bele a készen kapott 
rosszba, kitér még a megálljt parancsolni akaró hatalom elől is, s ha elvesznek tőle, inkább ad. 
Ad a gyermeknek, a rászorulónak, a fiatalnak, a házasnak, és ad az idősnek. 
Hiszem és tudom, hogy az elmúlt évtizedek során megedzett bennünket az idő. Mi együtt 
maradtunk, együtt küzdöttünk meg azért, hogy közösségként felnézzenek ránk, hogy gyakorta 
példává váljunk, hogy nem kevesebbre vállalkozzunk, mint városunk biztonságának 
megteremtésére, a rászorulók gyámolítására, az idősek tiszteletére, fiataljaink és gyermekeink 
óvó kézzel való nevelésére.  
Az út, amelyet választottunk az maga a közösség. S a válasz, amelyet megtaláltunk, az 
összekapaszkodás. Úgy vélem, hogy ez ma Kaposvár legfontosabb értéke. 
Megtanultunk együtt dolgozni, egymásért és a városunkért, együtt szenvedjük meg a nehezebb 
időszakokat, de egyformán részesei, alakítói vagyunk sikereinknek is. 
Mi, kaposváriak erősek vagyunk lélekben, és erősek cselekedetben. Az új magyar demokrácia 
mintegy két és fél évtizedében talán nincs még egy olyan város hazánkban, amely annyit tett 
volna környezetéért, településéért, a benne élők boldogulásáért, mint mi. Amelyben a 
széthúzást megelőzi az összetartozás, amelyben az irigységet felülírja az együttérzés, amelyben 
ha valaki megbotlik, van, aki megtartsa, ha valaki elesik, van, aki felsegítse. Sikeres város a 
miénk akkor is, ha nap nap után meg kell küzdenünk ezért a sikerért. Nekünk siker, ha egy 
gyermeket mosolyogni látunk, ha a szülők arcán ott a büszkeség, ha a nagypapák és nagymamák 
biztonságban érzik magukat és szeretteiket. 
 
Kedves Barátaim! 
 
Nem könnyű elérni manapság ezt a fajta sikert; néha iszonyatos erőfeszítést kíván mindenkitől, 
mindnyájunktól, minden Kaposváritól. De mi erőt merítünk egymásból, mert a Jóisten 
jólélekkel áldotta meg az itt élőket. Tudunk küzdeni, értjük az összefogás szükségességét, 
számunkra nem idegen a másik, hanem szomszéd, akire odafigyelünk. Ettől vagyunk mi 
ilyenek, vagyis kaposváriak. Erősek, elhivatottak, olyan emberek, akik bíznak magukban, és 
képesek a legnagyobb baj közepette is helytállni. Becsüljük meg ezt a közös értéket és legyünk 
hűségesek ehhez a szellemiséghez. 
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Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Mi arra esküdtünk fel, hogy Kaposvárt szolgáljuk, hogy szolgálatot teljesítünk a kaposváriak 
érdekében. A nagybetűs hatalom az mindig csak átad, felavat valamit, a Szolgálat viszont épít, 
és örül, ha segíthet, ha másokat elégedettnek lát. Mi más lehet hát a célunk?! 
Ha egy mondatban össze kellene foglalnom, akkor a jövő Kaposvárát olyannak szeretném látni, 
ahol az itt élők mindent elérhetnek, amit nyugat-európai társaik. Megélhetésben, 
szolgáltatásban éppúgy, mint a szórakozásban vagy a gyógyításban.  
Hiszen gondoljanak csak bele: az életünk nem csak arra jó, hogy leéljük. Sikert, lehetőséget, 
szabadságot, boldogságot kell álmodnunk és teremtenünk. 
 
Kedves Barátaim! 
 
A múlt emlék, a jövő titok, idéztem a mondást korábban. A múltban többen tanúi voltunk az 
önkormányzati rendszer születésének, a jelenben – amely ma ajándék számunkra – pedig 
mindnyájan felelősek vagyunk a jövőért. 
 
Őszintén remélem, hogy közös munkánk a jövő nemzedék számára követendő példaként 
szolgál majd. Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt 25 év alkotó 
részesei voltak. Köszönöm mindenek előtt Kaposvár polgárainak, meleg szívvel gondolok 
azokra, akik ma már nincsenek közöttünk. Köszönöm az önkormányzatot alakító 
polgármesternek, Szabados Péternek, az alapító városatyáknak és anyáknak, hogy biztosították 
a lehetőséget az utánuk következőknek. Köszönöm a Polgármesteri Hivatalban dolgozó 
kollégáimnak, akik együtt dolgoztak velünk és én is külön köszönöm dr. Kéki Zoltán főjegyző 
úrnak, aki az elmúlt 25 évnek épp úgy részese volt, mint mi.  
 
Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Kétségünk nem lehet. Kaposvár a teremtő által nekünk kiszabott idő után is lesz, de nem 
mindegy, hogy milyen és ez múlik most rajtunk. Isten éltesse valamennyiüket.” 
 
Savanyó Attila: Megköszönte polgármester úrnak a beszédet. A Déryné Vándorszíntársulat 
ünnepi előadása következik. Közreműködik Balázs Izolda, Fehér Gábor, Savanyó Attila. Zenei 
közreműködők Újláb Gábor és Szekrényesy Béla. Az előadást rendezte Török Tamás. 
 
Műsor – Déryné Vándorszíntársulat 
 
Savanyó Attila: Tisztelt közönség! Ünnepi Közgyűlés végén mindenkit szeretettel várnak egy 
pohár pezsgőre. Mindenkinek további jó munkát kívánt! Kérte közösen énekeljék el zárásként 
a szózatot. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

  Szita Károly      dr. Kéki Zoltán 
  polgármester               címzetes főjegyző 


