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  4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
  5 Dér Tamás alpolgármester 1 - 
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11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
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  8 Mihalecz András tanácsnok 0 - 
  7 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  3 Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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KÖZMEGHALLGATÁS 
 

 
Szita Károly polgármester: 
 
„Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a képviselő hölgyek és urak nevében 
is. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket és elfogadták a meghívásunkat. 
Vannak itt ismerős arcok, akik tudják már, hogy törvényi kötelezettségünknek teszünk 
ilyenkor eleget, amikor év elején közmeghallgatásra várjuk a kaposváriakat, amelynek az 
egyik oka az, hogy lehetőségünk van arra, hogy egy rövid beszámolót tartsunk arról, hogy mit  
is hagyunk mögöttünk és mi várható az előttünk levő esztendőben. Másrészt azért, hogy nagy 
figyelemmel hallgassuk Önöket, az Önök által felvetett kérdéseket, problémákat, gondokat, 
örömöket. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek és elfogadták a meghívásunkat, de 
hálisten nem csak ez az egyetlen egy lehetőségem többek között nekem, hogy találkozhassak 
Önökkel, hiszen jól tudják, minden évben kérem is ennek a lehetőségét különböző helyeken, 
fórumokon, egyesületi találkozókon, közterületeken. Mikor hogy, amerre visz bennünket az  
élet. Borhi Zsombor alpolgármester úr, ki itt ül mellettem most esett be velem együtt, de 
külön utakon jártunk a városházára, mert Kaposvárt az a megtiszteltetés érte, mindnyájunkat, 
minden kaposvárit, alpolgármester urat kértem meg, hogy vegye át a Fenntartható városért 
kitüntető címet. Ezt nyerte meg Kaposvár, amihez gratulálok mindnyájuknak. Ezzel 
elismerték azt a munkát, amelyet valóban a fenntartható városért végeztünk az elmúlt évben, 
és értékelték azokat az elképzeléseket is, amibő l nagyon remélem, hogy valóság is lesz és így 
lesz teljes majd az örömünk a végén, amikor pályázhatunk egy újabb díjra is.  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Visszatekintünk egy kicsit a mögöttünk hagyott egy esztendőre, akkor azt hiszem, nem kis 
büszkeséggel mondhatjuk el azt, hogy egy sikeres évet zárt Kaposvár. Sikeres évet zártunk, 
mely egyrészt megjelent mindazokban a beruházásokban, megjelent mindazokban a 
fejlesztésekben, amiket az elmúlt esztendőben végrehajtottunk, de megerősítette a 2015-ös év 
azt, amibe közösen maradtunk 2010-ben, hogy csak ezt a legutóbbi időpontot vegyem 
figyelembe. Amikor a világgazdasági válság a tetőpontján volt, akkor volt bátorságunk egy 
olyan hosszútávra szóló programot alkotni a kaposváriakkal közösen, amelynek része volt a 
2015-ös esztendő is. Csak egyet említsek, 2015. egész évét figyelembe véve az átlagos  
munkanélküliek számát 11 éve nem volt olyan alacsony a munkanélküliség száma 
Kaposváron, mint ami volt 2015-ben. Ez egy jó alapot, jó lehetőséget biztosít arra, hogy 
2016-ra készülhessünk. Teljesen új rendszereket indítottunk el 2015-ben, amire az év elején 
nem számíthattunk, hogy nekünk lesz Magyarország legkorszerűbb és legmodernebb 
autóbusz flottája közösségi közlekedést figyelembe véve. Nem csupán az egységes szín, ami 
jellemző ezekre, hanem az is, hogy szakítottunk a leginkább levegőszennyező gázolajos  
buszainkkal és sűrített földgázzal járatjuk őket. Vagy arra sem gondolhattunk még, hogy ilyen 
sikert fog elérni a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási programunk, amely 118 település 
hulladékát nem lerakja, hanem feldolgozza és kezeli és ennek köszönhetően a Nádasdi utcai 
szeméttelep bezárt, ami 50 éven át szolgálta a kaposvári hulladékoknak a helyét. Arra sem 
gondolhattunk, hogy a közvilágítás korszerűsítésében olyan eredményt érünk el, amilyet 
elértünk, de arra sem, hogy mintegy 900 millió forintot tudtunk óvodáink, iskoláink, orvosi 
rendelőink felújítására fordítani. Arra sem, hogy több mint 200 millió forintot saját erőből 
költhettünk arra, hogy megerősítjük a kaposváriak biztonságát, közbiztonságát, így 169 
közterület figyelő kamerát szereltünk fel Kaposvárra. Csak néhányat említettem meg 
mindazokból a dolgokból, amit mögöttünk hagyhatunk.  
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Bátran ki merem jelenteni Önöknek, hogy a 2015-ös évet is figyelembe véve 2016. év elején 
nyugodt szívvel mondhatom, hogy Kaposvár egy újabb sikeres és büszke korszak elé néz. Egy 
olyan sikeres és büszke korszak kezdete lehet a 2016-os esztendő, amelyet majd persze pár év 
múlva fogunk értékelni, hogy milyen eredménnyel sikerült zárni, de ismerve Önöket 
kétségeim-e tekintetben nincsenek, hogy örömmel és boldogan tudunk majd a 2017-18-19-
ben a 2016-os esztendőre is visszaemlékezni. Erre több lehetőségünk lesz, és több mindent  
megalapoz. Az egyik legfontosabb az, hogy sikerült a kaposváriaknak egy olyan programot  
alkotni, amely azt a lehetőséget hordozza magába, hogy az évtizednek a végére mindazok a 
kaposváriak, akik munkával akarják önmaguk és családjuk boldogulását biztosítani azok 
munkalehetőséghez fognak jutni. Három ilyen munkahely teremtés szempontjából 
stratégiailag fontos területet említettünk öt esztendővel ezelőtt. Az egyik ilyen az  
élelmiszergazdaság, a másik ilyen a gépipar és a harmadik a turizmus. Ezek azok az ágazatok 
– a többi egyébbel együtt egyébként –, amelyben várjuk a munkahelyteremtést. Az egyikre 
van is egy jó programunk, amely megalapozza és a siker záloga ebben az időszakban. A 
másik az, hogy megnyílnak az új európai uniós források, amelyek biztosítják számunkra azt a 
lehetőséget, hogy mindazt, amit elterveztünk azt meg is tudjuk valósítani. Néhány gondolatot 
majd mondok erről is. Ezek az európai uniós források azok teljesen más rendszerben lesznek 
felosztva, mint ami volt a korábbi esztendőkben. Az egyik ilyen eleme ennek többek között 
az, közvetlenül a megyeszékhelyek, megyei jogú városok – mert abból több van, mint  
megyeszékhelyből, 23 megyei jogú város van – közvetlen kapnak az elképzeléseik 
megvalósításához európai uniós pénzeket. Kaposvár mostani árfolyamon számítva 14,7 
milliárd, 15 milliárd forint az, amely rendelkezésünkre fog állni, ezt úgy hívják, hogy TOP. 
Ne jegyezzék meg nem érdekes, Területi Operatív Program. Ezeknek a pályázati kiírásainak 
az egy része már megjelent, pályázatkiírások én azt gondolom, hogy talán az 
energiatakarékosságot célzó beruházások kivételével meg fognak jelenni február végéig. A mi 
szándékunk az, hogy március végéig benyújtunk minden pályázatot, és amely pályázatok 
megjelennek azok esetében ez év szeptemberére, októberére kiviteli szerződéssel, 
közbeszerzések lefolytatását követően megcélozzuk azt, hogy jelentős részével kiviteli 
szerződéssel is tudjunk rendelkezni. Ez az egyik, ebbe nagyon sok minden intézmény 
felújítások, energiatakarékosságok, város átalakítások, ha majd kérdeznek, nagyon szívesen 
fogok errő l is beszélni.  
A másik ilyen lehetőség az, ami történelmi jelentőségű Kaposvár életében is, amikor volt  
szerencsém Orbán Viktor miniszterelnök úrral aláírni a Magyar Kormány és Kaposvár közötti 
megállapodást. A Modern Városok Program keretében belül született ez a megállapodás, 
amelyről sokat tudnak és sokat is beszéltünk róla ez a másik lehetőség. Ennek egy része 
nemzeti forrásból lesz majd finanszírozva, másik része pedig európai uniós forrásból. A 
harmadik, ami nem közvetlenül az önkormányzatoknak szól, hanem valamennyi 
magyarországi településnek és vállalkozásoknak is, az úgynevezett KEOP-nak hívják az  
energiatakarékosságot is célzó beruházások. Itt csak egyet említenék meg a sok apró mellett, 
amiről nem sokat beszélünk, mert miért is beszélnénk róla, ha bár az életünket határozza meg 
és anélkül nincs ma már modern város Európában. Még pedig az, hogy fel kell újítanunk a 
szennyvíztelepünket, mint ahogy azért sem kap az ember szobrot, hogyha csinál egy 
hulladéklerakót, vagy egy hulladékkezelőt, mert az az élet természetes része, ha van 
hulladékunk, azt valaki elviszi, aztán valamit csinál vele. Azt is az élet természetes részének 
vesszük, hogyha már szennyvízcsatornáztunk és közművesítettünk mindent, akkor azzal a 
szennyvízzel majd valamit kezd a város. Ennek a szennyvíztelepnek a felújítása gyakorlatilag 
újnak az építése 5,4 milliárd forintba kerül, mi erre fogunk pályázni ebben a KEOP-ban és az  
elképzelésünk az, hogy ennek is van egy szennyvíziszap része. Nem akarok én szakmázni, de 
csak hogy érzékeljék azt, hogy az élet nem fenékig tejföl,  de eddig a szennyvíziszappal eddig 
azt kezdtük, hogy folyékony halmazállapotába injektáltattuk a talajba. Most ezzel a 
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szennyvíziszappal azt fogjuk kezdeni, hogy biogázt csinálunk belő le és abból fogjuk majd 
üzemeltetni az egész szennyvíztelepünket, meg a mellette lévő hulladékkezelőt is. Na, a jó 
isten segítsen bennünket abban, meg az Önök kitartása, hogy ezt a pályázatot el tudjuk nyerni. 
A másik ilyen forrás, amelynek az első köre már lezajlott és teljesen friss, mert ma kaptam 
erről tájékoztatást, az a szintén egy európai uniós  forrás, amit a kis- és  közepes vállalkozások 
pályázhatnak az úgynevezett GINOP-nak hívják. Örömmel jelentem, hogy több kaposvári cég 
jelentős mértékű támogatást nyert el korszerűsítésre és munkahely teremtésre. Ezeknek a cége 
élelmiszeripari cégek, illetve a másik része gépipari cégek, amelyek ezt a támogatást 
megnyerték. 2016. a 2017. évi építkezéseknek és fejlesztéseknek az előkészítő éve lesz. Az 
előkészítő éve a tekintetben, hogy megjelennek a pályázatok. Ezeket a pályázatokat be fogjuk 
nyújtani, ezeket a pályázatokat közbeszereztetjük annak érdekében, hogy 2017-ben 
elindulhassanak ezek a nagyberuházások, amely az életünket kell, hogy majd megkönnyítsék 
azt követően, amikor majd befejeződtek. Ezekről is lesz kérdés nyilvánvalóan lesz olyan, 
akkor majd az adott kérdésben, a válaszomban is kitérek mindezekre a dolgokra.  
Talán engedjenek meg zárszóként pár olyat, ami ettől független, mert már folyik és ebben az 
évben lesz befejezve. Szintén az életünknek a része és az életünket meghatározza, hogy ez év 
tavaszára úgy tervezzük, hogy ez év márciusának a közepére befejeződik Magyarország 
egyetlenegy igazi pólus kórházának a felépítése. Hosszú évek óta épül már, Kaposi Mór 
Megyei Oktató Kórházról beszélek, amely felújításnak az orvosi műszerek korszerűsítése 
mellett az is a hozománya, hogy a Bajcsy Zsilinszky utca által kettészelt kórház déli része az 
teljesen kiürül. Gyakorlatilag már majdnem, hogy ki is ürült és beköltözik az északi részébe a 
kórháznak. A miniszterelnök úrral kötött megállapodásunk része volt a déli résznek, ami 
állami tulajdon, önkormányzati tulajdonba adása, amely szintén a megállapodásunknak része. 
Ennek a tulajdonba vételét el is kezdtük, mert ezen a területen mi jelentős beruházásokat 
fogunk végezni. Európa egyik legkorszerűbb kórháza készül el ez év március közepére, 
egészségünket óvja, és egészségünket megőrzi. A déli részt pedig fel fogjuk használni arra, 
hogy ott egy olyan lazaszerkezetű parkot terveztünk, amely azt az amúgy is zsúfolt 
városrésznek levegőt biztosít és parkolókat természetesen. Ennek az építkezésnek a végén 
nyílik meg a lehetőségünk, hogy befejezzük a Németh István fasornak a felújítását is teljes  
egészében. Ott ugye emlékeznek rá, arra járnak, jelentős szakaszán elkészült ennek az 
építkezésnek a déli része, ahol a sétányt, járdát építettük. A kis szakasz, ami még közép tájt 
van – ahol körbe van paravánozva, mert még építik a kórházat – azt is befejezzük, de aztán 
megcsináljuk az északi oldalát is a Németh István fasornak, mert miért ne, hogy az is legyen 
szép. Amikor ezekkel végeztünk akkor rakjuk le az új aszfaltot magára az egész fasorra és  
ugyanez vonatkozik a Bajcsy Zsilinszky utca rövid szakaszának a megépítésére is,  amely a 
kórház által lezárt terület, amelyet összekötünk teljesen végig a Hársfa utcáig, amely nem 
olyan egyszerű. Például, ha ott mi aszfaltot csinálunk, meg járdát csinálunk, ki kell cserélni a 
régi, elavult szennyvízcsatorna hálózatot, meg kell csinálni rendesen a csapadékvíz elvezetést, 
az lent van egyébként a földbe a csapadékcsövek, ez önmagában több mint 200 millió forintos 
beruházás lesz ennek a szakasznak a megújítása.  
Szintén a miniszterelnök úrral való megállapodás része volt, ami számunkra felért egy lottó 
ötössel – mondtam is az akkori sajtótájékoztatón, amikor aláírtuk a megállapodást – az az, 
hogy nem csupán a Balatonlelle és Kaposvár, az M7 és Kaposvárt összekötő szakasz, nem 
csupán a településeket elkerülő utakkal fog megépülni, hanem 2 x 2 sávos gyorsúttal leszünk 
összekötve. Jelentem Önöknek, hogy mivel 2 x 1 sávra készültek el a tervek, a 2 x 2 sávnak a 
tervezése folyik, meg a környező településekkel való egyeztetés is. Tóth István főmérnök úr 
ennek a gazdája és ő tárgyal a beruházóval a NIF-el.  
Hogyha már vannak szép buszaink, akkor már legyen egy korszerű telephelye is ezeknek a 
buszoknak, mert nincs telephelyünk. A buszainknak nincsen szervize, a buszainkkal, ha 
szervizbe akarunk menni, vagy telephelyezni akarunk, akkor a Volánnal kell boltolni,  hogy 
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engedjen be bennünket. Építünk egy korszerű telephelyet, ami nyitott lesz kifelé is a 
legmodernebb technikával, a legmodernebb szervizzel, a legmodernebb vizsgaállomásokkal, 
ami nemcsak a buszokat, hanem a személygépkocsikat is jelenti. Erre elnyertük az európai 
uniós támogatást, most a terveztetése folyik ennek a munkának ez a volt KVG telephelye lesz 
kint a Cseri úton. Oda viszünk egy olyan funkciót és oda építünk egy gázkutat is majd, hogy 
ne kelljen máshova menni tankolni, most a Tesco mögött van az az ideiglenes gázkút, amit fel 
tudtunk építeni.  
Aztán lesznek az idén is útfelújítások, mert ha egyszer már elkezdtük a Bereczk Sándor 
programot, szerintem az életben nem fogjuk befejezni. Azért nem fogjuk az életben befejezni, 
mert 20 vagy 10 év múlva vissza kell menni azokra az utakra, amit 10 évvel ezelőtt 
felújítottunk. Ez az év se teljen el Bereczk Sándor program nélkül és folytatni fogjuk ebben az  
esztendőben is az útfelújításokat. Épül a műemlék épületünk, a vasútállomás rekonstrukciója 
is. Nagyon remélem, hogy ennek az évnek a nyár közepére befejezik és át fogják adni. 
Külleme az szebb lesz, de a belső funkciója az teljesen más lesz ennek a vasútállomásnak, 
mint ami most jelen pillanatban látható. A hét elején jött meg a MÁV elnök asszonyától az 
általam kért tájékoztatásra a válasz, hogy hogy állnak a Baté – Dombóvár közötti 
pályaszakasznak a felújításával és a rekonstrukciójával. Közbeszerzés kiírása előtt állnak, a 
MÁV-nak meg van rá a forrása, saját forrásból kívánja ezt a rekonstrukciót végezni és azt 
mondom, amit mondtak nem 20 perc, pontosan 19 perccel lesz rövidebb a két város közötti 
vasúti közlekedés. Mármint a menetidő lesz ennyivel rövidebb, erről tájékoztattak, hogy csak 
néhányat említsek mindazokról a dolgokról, ami előttünk van.  
Amit elkezdtünk tavaly, azt az idén befejezzük. Jelentős részében előkészülünk a 2017-es  
esztendőre, hogy mind az Európai Unió által biztosított 15 milliárd forint felhasználását 17-
ben majd elkezdhessük. Nyerjük el a pályázatokat, tervezzük meg őket, aztán kezdjünk el 
építkezni, mind pedig a miniszterelnök úrral aláírt Modern Városok program keretén belüli 
megállapodásunkat előkészítsük annak érdekében, hogy ott is 2017-ben el tudjunk kezdeni 
építkezni a 2018-19-es évek befejezésének a reményében, hogy addigra elkészülnek ezek a 
beruházások és ezeknek a beruházásoknak a jelentős része. 
 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
A teljesség igénye nélkül kötelességemet is teljesítve próbáltam pár emlékképet felidézni 
2015-ről, illetve próbáltam pár dolgot megemlíteni Önöknek az előttünk levő 2016-os  
esztendőről, azért érintve már a 2017-et, illetve a 2018. évet is. Nagyon szépen köszönöm a 
figyelmüket és, hogy mindazt elmondhattam, amit elmondtam. Mai közmeghallgatásnak a 2. 
napirendi pontjára térünk rá és azt hasonló képen bonyolítanánk le, ahogy eddig tettük. 
Kaptunk megint írásban is kérdéseket. Az írásos kérdéseket a legvégére fogom majd tenni a 
válaszadásoknál, kivétel nélkül mindegyikre meg fogunk válaszolni, ha a kérdésfeltevő itt 
van, aki írásban adta annak szóban fogok megválaszolni az általa feltett kérdésekre. Ha nincs 
itt a kérdésfeltevő, természetesen írásban megkapja rá a választ, de ez lesz majd a végén, mert  
elsősorban Önöknek fogom most megadni a szót, és elsősorban azoknak, akik itt kívánják 
majd elmondani azt, amit fontosnak tartanak. Mielőtt ezt még megtenném, mivel új jegyzője 
van a városnak, Kéki Zoltán főjegyző úr úgy döntött, hogy horgászattal kívánja tölteni és  
unokáival az elkövetkező esztendőket és nyugdíjba vonult és mellettem dr. Csillag Gábor 
jegyző úr ül, aki január 1-jétől a városnak a jegyzője. Azért is mutattam be Önöknek őt, mert 
egyrészt ez az első közmeghallgatás, amin részt vesz. Ajánlom szíves figyelmükbe jegyző 
urat, nyugodtan forduljanak hozzá is problémáikkal, gondjaikkal, mert én is hozzá fordulok, 
amikor akarok vele oldatni, mert ez a jegyzőnek a feladata.  
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Azt szeretném majd kérni, hogy ott a mikrofonnál csak azért, mert jegyzőkönyv készül róla és  
azért is kérem, hogy mondják el, mert ha annyira egyedi, vagy annyira konkrét lesz a 
felvetésük, amiben itt a kérdésekre adandó válaszokban nem tudunk kitérni, akkor jegyző úr 
jegyzői mivoltából adódóan gondoskodik róla, hogy írásban kaphassák majd meg.” 
 
Sütő Jánosné Répáspuszta:  
 
Jó estét kívánt mindenkinek. Köszönetet mondott polgármester úrnak, és mindenkinek, aki 
polgármester urat támogatta abban, hogy segítették őket. Elég sok mindenben kaptak 
segítséget és úgy érzik, hogy egyre több figyelmet kapnak. A mellékutak lekövezése két éve 
nem történt meg, amit megígértek. Az utat, amit átadtak és az ott felmerült problémák sem 
kerültek még megoldásra. Van egy futballpálya és annyira hepe-hupás, meg dimbes-dombos, 
hogy valamit kellene kezdeni vele. Ebben kérnének segítséget, hogy a gyerekeknek ne kelljen 
botladozniuk. A helyi járatból 3 busz jár be, a mázsaház melletti maszek terület ahol meg 
tudna fordulni, de nem mindig tud. Vagy a buszmegállót, vagy a fordulót kellene lejjebb, 
vagy máshova helyezni. Probléma, hogy nem tud például egy szülő, aki elviszi gyermekét az 
óvodába egy helyi járatra, vonatra, vagy távolsági buszra egy bérletet megvenni. A többi 
kérdésüket leírták. 
 
Gerse Ferenc Toponár…….:  
 
Jó estét kívánt mindenkinek. Toponári részönkormányzat képviselőjeként jelent meg a 
közmeghallgatáson, több települést érintő problémát ismertetne, és azok megoldását kéri. A  
Toponári Tagiskola szülői szervezetének kérését tolmácsolva elmondta, hogy szeretnék, ha a 
város támogatná azt, hogy az iskola udvara a gyermekek számára élhetőbb legyen. Régen az  
iskola udvarán állt egy régi, de a gyermekek számára kedves játszótér. Ez lebontásra került, 
melynek a helyére újat szeretnének, kérik az önkormányzat pozitív hozzáállását. Szeretnék, ha 
megoldanák a vízelvezetési gondokat. Legkritikusabb szakaszuk a Toponári u. 71-79. szám 
előtti rész és a Flórián tér környéke. A becsatlakozó Kócsag utcai áteresz el van dugulva, ez  
az állapot elég sok kellemetlenséget okoz az ott lakóknak. A Toponári u. 79. szám előtti 
buszváró építmény közvetlenül az úttest mellett helyezkedik el ez élet-, és balesetveszélyes. A 
problémát meg lehetne úgy oldani, hogy a buszvárót kb. 3 m-el beljebb, a járda mellé lehetne 
telepíteni és a vízelvezető árkot le kelleni fedni, így biztonságosabbá válhatna a buszváró. 
Továbbra is szorgalmazzák, hogy folytatódjon a járda felújítási program. A legkritikusabb 
szakasz a Toponári úton a Flórián tér és a temető közötti szakasz, mindkét oldal járdája 
kritikán aluli. Fontos lenne a Veres Péter utca egyik oldalán a járdafelújítás. Posta utca 
lakóinak a fekvőrendőr javítását kérik, mert az autók teljesen tönkre teszik az útpadkát. 
Megköszönte, hogy meghallgatták. 
 
Darabos Anita Kaposvár – Kapos-Zselickertváros:  
 
Köszöntötte a megjelenteket. Megköszönte azokat a felújításokat, amelyek a tavalyi évben 
történtek Töröcskén. A Gyöngyvirág utca sarkától a Fenyves utca 68-ig kimaradt egy pici 
rész, itt szeretnék a járdát megjavíttatni. Szeretnék, ha megvalósulna Töröcskén a játszótér 
felújítása. Töröcskén található a Fekete Harkály tanösvény, amelyet nagyon sokan tudnak és 
nagyon sokan nem. Más városokból, az ország más részeiről jönnek kirándulni busszal és nem 
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tudnak megfordulni, ezért szükség lenne egy zsákutca táblára a buszfordulóban, ugyanis nincs  
kint. Jó lenne egy parkoló a Közösségi ház mellé, ahol leparkolva eljuthatnának a 
tanösvényre. Szeretné, ha a tanösvényről valamilyen módon tudnának az emberek, ahogy a 
67-es útról lefordulnak, valamilyen tábla kellene és Töröcskén belül is ki kellene helyezni. A 
67-es utat, a városrészt és Töröcskét összekötő út nagyon sötét. Főleg télen nagy probléma, 
ahogy az emberek leszállnak a buszról, ott sétálnak az úton. Kertvárost illetően megköszönte 
a tavalyi kutya razziát, amit szeretne, ha megismételnének. Két hete kihelyezték az első 
szelektívgyűjtő szigeteket, melynek nagyon örül. Pár hónap elteltével, ha ez működik, másik 
két helyre is szeretne ilyet kihelyeztetni. Sajnos a lovas rendőrség és a polgárőrség még nem 
megoldott, viszont ami fontos lenne, ha nem is mart aszfalt, de legalább kavics kellene az  
utakra, ahol nagyon kritikus. A helységnévtábla nem helyes, vagy a Kaposvárt kellene 
levenni, vagy Kaposvár-Zselickertváros, vagy Zselickertváros legyen. A Borostyán és a 
Pipikör utca bejáratánál van egy hatalmas terület, ahova parkolnak azok az autók, akik jönnek 
megnézni a 4 testvér forrást, oda szeretnének egy játszóteret majd egyszer. Örülnének, ha a 
lomtalanítás működne legalább egy évben egyszer, még mindig sok a használt fotel, ágy, 
gyerekjáték. A Zsálya utcában egyáltalán nincs világítás, három lámpát kellene felszerelni.  
 
 
Janosek László Kaposvár:  
 
Köszöntötte polgármester urat, jegyző urat és a képviselőket. Nagy örömmel hallgatta 
polgármester urat. Az a kérése, hogy a felújításokból a Cseri városrész se maradjon ki. A 
vasúti átjáróra gondol, a düledező bakterház, a rozsdás sorompó, a sok eldobált szemét, amit 
rendszeresen takarítanak a munkások, de ők sem győzik. Valami kulturáltabbat szeretnének. 
Kérte polgármester urat, hogy a MÁV-val vegye fel a kapcsolatot és a tolatásnál használt 
hangosbeszélőt tegyék zárhatóvá, de gyerekek iskolába menet és az este arra járók 
szórakoznak vele, ami nagyon hangos. A sorompónál van egy kerékpáros egyesület, valami 
tüzelőt kellene nekik adni, hogy ne a használt gumival tüzeljenek.  
 
 
Illés Jánosné Kaposvár……..:  
 
Kérdéseit írásban adja át. Megköszönte polgármester úrnak a tavalyi év munkáját.  
Megköszönte a Városgondnokságnak és a szociális osztálynak a munkáját, mindig van kire 
számítaniuk. Amit nem írt le szeretne kérni 4 fő közmunkást 2016. évre. Szeretnék, ha a 
Desedára Lidot csinálnának a kisgyermekes anyukáknak. Kérte a képviselő-testületet 
támogassák polgármester urat, hogy a kéréseik megvalósulhassanak. 
 
 
Csernyák Zoltánné Kaposvár………:  
 
A környéken élők kérését továbbítva elmondta, a városrész elöregedett, nagyon sok a lakatlan 
ház. A Cseri parkban lehangoló látványt nyújt a romos színpad. Azt tapasztalta, hogy az 
óvodás és iskolás gyerekek egykor szívesen mentek el a parkba. Egyik kérésük az lenne, hogy 
újra rendeltetésének megfelelően használhassák a park színpadát, jó idő esetén még kulturális  
programoknak a színtere legyen. Másik problémájuk a Töröcskei tó és a környéke. Mivel 
többször rendeznek országos versenyeket is, szeretnének büszkék lenni a tó, és a környezete 
szépségére és értékeire, és örülnének, hogy az ország más részére is elvinnék a jó hírüket. 
Mára azt lehet elmondani, hogy hangos, szemetes, az itt élők nem fordítanak rá kellő  
figyelmet. Az ott lakóknak kellene egy olyan alternatívát felállítani jutalmazás és büntetés 
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formájában, hogy tudatosuljon bennünk a környezetük tisztántartása. Köszönte, hogy 
meghallgatták és a segítőkészségüket. 
 
Ruisz Györgyné Kaposvár…...: 
 
Köszöntött mindenkit. A város tisztaságával kapcsolatban elmondta, hogy ellenőrzés még 
szigorúbban történjen, a szemetelőkkel szemben még szigorúbban lépjenek fel. Lehetne 
azonnali pénzbírság, ami közmunkával, lásd. várostakarítás azonnal megoldható lenne. Kérte, 
hogy több szemétgyűjtőt tegyenek ki például az Apponyi Albert utcába ott a piac Laktanya 
utcai bejárata miatt nagyobb a gyalogos forgalom, emiatt a szemetelés is. Jó lenne a Szántó 
utcában az Iparművészeti Iskola és az óvoda bejárata közzé. A gyűjtőket kamerával jól látható 
helyre tegyék ki, így a lopás veszélye kizárható lenne. A középületek fellobogózásáról szóló 
132/2000.(VII.15.) Korm. rendelet kimondja, hogy a zászlókat a tekintélyük megóvása 
érdekében legalább 3 havonta tisztítani és évente cserélni kell. Ha meghibásodik, fakul, kopik, 
stb. cseréjéről gondoskodni kell. A rendelkezés betartásának ellenőrzéséről a közterület-
felügyelet gondoskodik. Kérte a közterület-felügyeletet, hogy ezt a feladatát is maradéktalanul 
lássa el, a városban több helyen látható piszkos, kopott zászló pl. a Kaposvári Egyetem Bajcsy 
Zsilinszky u. 10. sz. alatti épületének Tanítóképző Főiskola homlokzatán. A Kossuth Lajos u. 
1-9. szám alatti épületen a felirat Somogy Megyei Kormányhivatal Kossuth Irodaház. Az 
üzletfeliratokról szóló 2001. XCVI. tv. a reklámokra és üzletfeliratokra vonatkozik, mely 
szerint az üzlet feliratait, a fogyasztók tájékoztatását szolgáló közleményeit magyar nyelven 
meg kell jeleníteni. A követelmény megsértése esetén a Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el,  
intézkedik a jogsértő állapot megsértéséről. Kérte, a Fogyasztóvédelmi Hatóságot, a várost, 
hogy az üzleteket ilyen szempontból is figyelje. Véleménye szerint például a Fő u. 6. szám 
alatti üzlet a Designer Outlet szavakból álló felirata kiegészítésre szorul. A Fő u. 28. szám 
alatti ház Dóra Virágüzlet előtti járdarész balesetveszélyes, kérte mielőbbi kijavítását. A 
temetőkről elmondta megnézték a nemzeti sírkertbe felvett és a helyi védett sírokat. Több sír 
tisztításra, újrafestésre szorul, de van olyan is például Sasvári József arany vitézségi érmes  
tizedes sírja, amit fel kell újítani. Illő utód hiányában ez a saját feladatuk, ehhez a város  
segítségét kéri,  ha a költségvetésben erre a célra 1 millió forintot biztosítanak mindezt meg 
lehetne oldani. Kérte és előre köszönte is. A város kulturális életéről csak felsőfokban lehet  
beszélni, sok rangosabbnál rangosabb rendezvény, díjakat halmozó együttesekről, 
sportolókról, a pezsgő életről, idegenforgalomról. Megköszönte az Adventi díszkivilágítást, 
fénye méltó volt az ünnephez. Köszönte, hogy meghallgatták. 
 
 
Nagyné Orosz Gabriella Kaposvár…….: 
 
Mint 3 gyermekes anyuka áll a képviselők előtt és a bölcsődei ellátásokról szeretne 
észrevételt, illetve kérdést feltenni, megosztani. A Nemzetőrsori Bölcsődében már rutinosként 
koptatják az aszfaltot, ami eléggé viseletes. A bölcsőde megközelítése alapból nehéz a 
parkolás, mivel két óvoda között van beszorulva. Rengeteg gyereket hoznak a három 
intézménybe egy időben a szülők, vagy szabálytalanul, vagy balesetveszélyesen tud csak 
leparkolni. 1,5-2 éve megkeresték a Városgondnokságot, akik többször kimentek szemléztek. 
Van az óvoda előtt még egy olyan zöld sáv, amit anno tudja nem erre a lakás és intézmény 
mennyiségre tervezték a parkolót, de jelenleg azt a zöldsávot felül lehetne bírálni, hogy ezt az 
áldatlan állapotot úgy megoldanák, hogy akár időközi parkolókat alakítanának ki. Jelenleg 
sajnos sokan most is ott állnak meg, a területen fű nem nagyon van, hatalmas sárkátyúk 
vannak csak. A járda is törött, mert azon állnak fel az autók. Ígéretet kaptak, hogy a 
zöldterületet helyreállítják és járdát is megjavítják. Parkolók nem kerültek kiépítésre, 
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ugyanakkor a zöldterület egy vicc tárgya ott, illetve a járda sem alkalmas arra, hogy a 
babakocsit tologassa rajta az ember, mert fel van törve.  
Kérte, hogy ezt a balesetveszélyes állapotot oldják meg, akár a zöldsáv felhasználásával, akár 
parkolási rend szabályozásával. Ugyanakkor látszik, hogy nagyon szépen fel lett újítva az 
intézmény belsőudvara, le lett rakva térkővel, ha lehetne annyi kérése a bölcsődét, ahogy 
megközelítik az aszfalt és a járdák nagyon rossz állapotban vannak. Az új törvények szerint 6 
hónapos kortól lehet vinni a gyerekeket a bölcsibe, sajnos nagyon sokan rá is kényszerülnek, 
hogy dolgozni mennek vissza. Teljes létszámmal működik a bölcsőde, ugyanakkor a 
gondozónők, mintha kevesebben lennének. Egy fél pillanat is elég a bajhoz, a gondozónő  
kiviszi pelenkázni a gyermeket és közben senki nincs bent a maradék 10-15 gyermekkel, mert  
egyedül van a reggeli és a délutáni órákban. Vannak olyan időközök, amikor a gondozónő 10-
12 gyermekkel teljesen egymagára van hagyva. Esetleg megnézni a létszámba, hogy lehetne 
őket kisegíteni, mert létszámügyileg nagyon kevesen vannak. Köszönte, hogy meghallgatták. 
 
Kukuly Sándor Mihály Kaposvár…….: 
 
Jó estét kívánt mindenkinek. Szentjakabon van egy buszmegálló a Kinizsi sörözőnél, ott van 
egy árok. A busz csak úgy tud megállni,  hogy az első ajtó a váró részen van, de a hátsó és  
középső ajtó az ároknál van. Ez igen balesetveszélyes, szerencsére még nem történt baleset. 
Kellene legalább egy korlátot odatenni, vagy befedni azt az árokrészt. Kérdése volt, a 
Nyugativánfa utcában a partfal megcsúszása miatt ki van téve két beton, ez a megoldás  
meddig lesz? Azt gondolja, hogy ha az autók fékeznek, mert szemből jönnek, sokkal nagyobb 
rezonanciát okoznak, mintha 30-al átgurulnának az autók. Ezt meg kellene vizsgálni 
szakembereknek véleménye szerint. Polgármester úr egy fórumon ígéretet tett, hogy a 
Kaposszentjakab táblát a KOMETA-nál lévő vasúti megállónál leszerelik. 
Kaposszentjakabnak ahhoz a részhez semmi köze nincs, van-e lehetőség arra a felújítások 
alkalmával, hogy átnevezzék azt a megállót? A kultúrházzal kapcsolatban elmondta, nagyon 
rossz a fűtés benne. A kazán az óvodában van elhelyezve, a két épület közötti csőszakasz 
elméletileg hibás, ezért elmegy a nyomás a rendszerből, rögtön letilt a kazán és nincs fűtés. 
Felcsiszolták a parkettát és somogyi dombság lett a kultúrház közepén. Meg kellene nézni ki 
csinálta ezt a munkát és garanciában ki kellene javíttatni vele. A lépcsőnek, ami levezet a 
nagyterembe nagyon-nagy az emelkedési foka. Lehetne-e segíteni rajta, hogy oldalra, kis  
pihenővel vezetnék le a lépcsőt és akkor a nyugdíjasok is nagyobb biztonsággal tudnának 
közlekedni? Megköszönte, hogy meghallgatták. 
 
Schmidt Zoltánné Kaposvár…….: 
 
Szeretne választ adni Kukuly Sándornak arra, amit elmondott. Szentjakabon van három 
képviselő és teszik a dolgukat. Úgy gondolja a polgármester úr is tud róla, alpolgármester úr 
meg mindenről tud, napi szinten beszélnek, a problémákat megoldják, amit lehet. Bízik 
polgármester úrban, hogy az ígéretét fogja tartani és nagyon szépen köszönik, ami idáig is  
történt. Szentjakab egy mostohagyerek volt, de most azt mondja, látszik, hogy velük vannak 
és segítik őket és minden megvalósul. Bízik benne, hogy miniszterelnök úr még lejön, és még 
többet kap a város. Köszönte, hogy meghallgatták. 
 
 
Szita Károly polgármester: 
 
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
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Nagyon szépen köszönöm ezt a sok felvetést, erre szolgálnak a közmeghallgatások, és mint  
ahogy ígértem Önöknek meg fogom kérdezni, amiket e-mailben kaptunk itt van-e az aláírója, 
mert azokra szóban válaszolnék. Amennyiben nincs itt jegyző urat kérném, ne terheljük az itt 
jelenlevőket az általuk feltett kérdéssel, írásban fogalmazza meg a választ részünkről és küldje 
el. Kettő mellékút van Répáspusztán, aki nem járt még ott annak mondom, amely földút ez a 
kettő. Tavaly megcsináltunk Fészerlakon egy utat, melyet leköveztünk, a telepre bemenő utat 
csináltuk meg. Feladatunk, amire szeretném felhívni a figyelmet, ami nem pénz kérdése és a 
gyerekszámtól teljesen függetlenül az a kis futballpálya, ami ott van a Közösségi ház mögött 
Répáspusztán az tényleg használhatatlan. Szirják Gabit keresem, ezt írja fel magának, legyen 
kedves Gabika és annak is nézzenek utána, legyenek kedvesek, hogy a helyi járatú busz, 
valahol az is meg tud fordulni, nem hiszem, hogy úgy tolat ki végig a 61-es útig, az valóban 
milyen problémát okoz.  
 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
Köszönöm a dicséreteket, de még hálásabb vagyok a felvetett problémákért. Megkaptam a 
toponári szülőknek a levelét az iskolával kapcsolatban. Én tavaly ezt már említettem egyszer 
Önöknek. Jegyző urat kérném meg rá, akkor, amikor elkezdtük a gyermekmosoly programot, 
azt azzal a szándékkal és azzal a tudattal kezdtük el, hogy a legféltettebb nemzeti 
kincseinknek tudjuk megadni azt a lehetőséget, hogy felhőtlenül tudjanak boldogok lenni, és  
játszani, amikor erre lehetőségük van. A toponári iskolának a parkja egy történelmi park és  
Toponárra is kell játszótér. Nem a legjobb helyen építettük Toponáron a játszóteret, az óvoda 
mellett a szánkózó dombon, azon a területen. Én fogom kezdeményezni a toponári iskola 
udvarán egy játszóterének a megépítését és hálásan veszem a szülőknek a segítségét egy 
feltétellel,  hogyha gondoskodnak róla, hogy az a város része lesz. Nincs olyan, hogy bezárjuk 
a kaput, az egy nyitott játszótér lesz, mert ennek van értelme és akkor Toponáron is meg 
tudjuk oldani azt a régi és  jogos igényt, hogy legyen egy jól felszerelt játszóterük. Ezt kell az  
iskolaigaz gatóval megbeszélni, akik már a KLIK-hez tartoznak, de maga az épület az a 
miénk, erre szeretném kérni jegyző urat. Regisztráltam a Toponári 71-79. Flórián tér közötti 
vízelvezető megoldását. Regisztráltam a Toponári 79-i buszvárót, ezt megkaptam egyébként a 
részönkormányzattól is, azt meg is fogják nézni a műszaki igaz gatóságon, vagy a 
városgondnokságon dolgozó kollégák. azt a kérést is, hogy folytatódjon a járda felújítás és 
kiemelten a Flórián tér és temető közötti szakaszt. Meg fogom nézni, hogy a fekvőrendőrök 
túl magasak, vagy hézagosak. Az arra szolgál, hogy az ember 10-el menjen át rajta és akkor 
nem akad fenn az alváz. A fekvőrendőrnek nincs értelme, ha át lehet menni rajta 40-el, de én 
nem értek hozzá. Én, amikor mentem a focipályára akkor én át tudtam rajta menni, de 
valószínűleg azért, mert lassan mentem, ha gyorsabban mentem volna, valószínűleg én is  
döccentem volna rajta egyet. Majd megnézik azok, akiknek meg kell nézni, egyébként 
mindent veszünk a jegyzőkönyvbe, amire nem térek ki azt is.  
 
Képviselő Asszony Töröcskéről! 
 
Örülök neki, hogy Töröcskén azért jelentőset léptünk előre még akkor is, ha van egy 
járdaszakasz, amit még nem újítottunk fel, amit most jegyzeteltem. A Közösségi ház előtt ott 
van a játszótér, azt tényleg meg kell nézni – egyébként javítottuk azt – az egy fa játszótér, ami 
ott van, hogy kell-e vele valamit tenni. Fekete Harkály tanösvényt táblázzuk ki, adjuk át a 
TDM-nek a turisztikával foglalkozó irodánknak, hogy foglalkozzanak vele. A töröcskei út 
sötét, a Zselickertváros táblát cseréljük ki. Az eb razzia sikeres volt lesz az idén is nem is egy, 
hanem több. Annak örülök, hogy a tapasztalatok kedvezőek a szelektív szigettel kapcsolatban. 
S most a zártkerteknél megállnék egy pillanatra, mind a lámpafelújítás, mind az utak 
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felújítása. Azért állnék meg egy pillanatra, mert ez nagyon nagy kihívás lesz az elkövetkező 
esztendőben valamennyi város számára és alapvetően az fogja ezt meghatározni, hogy a 
Kormány által bevezetett CSOK az milyen mértékben fogja érinteni a zártkertekben kint 
élőket. A hírek naponta változnak ezen a területen abban is, hogy a zártkertekben is megadja a 
CSOK a lehetőséget arra, hogy különböző feltételekkel lehessen kérni támogatást, illetve 
lehessen felvenni hiteleket. Abban a pillanatban, amikor ezek ki kristályosodnak és ugye 
változnak az építési szabályok is, alapvetően meg fogja határozni a zártkerteknek a pozícióját.  
Ez alapvetően teljesen új rendet kell, hogy az emberek fejében is képviseljen. Én mindent el 
fogok követni annak érdekében, hogy ilyen buta szabályokat ne engedjenek meg, hogy 
mondjuk 299 m2-es lakást lehessen építeni a Zselickertvárosban. De, hogy valami változni fog 
és alapvetően át fog rendeződni a zártkerti státuszkó is, ez az előttünk levő időszak teszi fel 
nekünk a kérdéseket és ezekre a kérdésekre majd nekünk kell megadni majd a választ. Mert 
én már hallok olyanokat is, hogy teljesen igazságtalannak tartják azt a rendszert, hogy amikor 
a zártkertekben kint élnek állandó jelleggel és bent a belterületen is élnek állandó jelleggel, 
hogy a zártkertekben miért nem kell szemétdíjat fizetni, kötelező jelleggel nem kell. Azok, 
akik igazán úgy akarják a hulladékot kezelni, azok megoldják és vásárolnak zsákot, vagy 
kukát. A zártkerti közmű-beruházási alap volt, az amit létrehoztunk, aminek az a feladata 
most is jelen pillanatban, hogy 50-50 %-ban összedobjuk a pénzt és megépítjük a 
közvilágítást és megépítjük az utat. Az én fejemben már körvonalazódik valami, egy teljesen 
más rendszer e tekintetben, de nagymértékben meg fogja határozni azt, hogy az építkezések, 
illetve az ingatlanok adásvétele a zártkertek tekintetében milyen irányban fog elmenni a 
CSOK esetében, a CSOK miatt kiprovokáltan erre. Ez önmagában nem rossz dolog csak az  
egy jelentős kihívás lesz nekem is amúgy erőben is, meg mentálisan is, hogy teljesen más  
életet jelent, de készen állok rá erőben is, meg mentalitásban is készen állok és szurkolok 
annak, hogy a Kormány által beindított lakásvásárlási program nagyon sikeres legyen. 
Mindnyájunknak ez az érdeke, nagyon szurkolok, meg teszek is annak érdekében, ezt 
mellékesen jegyzem meg, hogy sikeres legyen. Ilyenkor mindig csak somolygok 
önmagamban, amikor a balliberális sajtót olvasom, és azt írják, hogy miért nem jó. Ilyenkor 
nekem a lelkem az mindig erősödik, akkor biztos, hogy valami jót csinálunk annak érdekében, 
hogy sok lakás épüljön, meg sok lakás szülessen, mert neked sem egy gyermeked van, tudom. 
Ez külön kérdés lesz, mind regisztráltam, ismerem önmagában ezt a problémát. Elkezdtük e 
tekintetben már a munkát.  
Cser vasúti átjáró. Ott van mellette a Nostra, talán már megjelent a pályázati kiírás, vagy csak 
februárban jelenik meg. Abban a pillanatban, ez a TOP-ból, a Területi Operatív Program, le 
fogjuk bontani mindkettő részét és ezzel együtt fogjuk rendezni ezt a területet. Én már a 
MÁV-val felvettem a kapcsolatot, hogy ottani kerítését, ami a sín mellett van – mert tiszta 
szemét az egész – a kaposvári vár maradványai, nem tudom vannak-e még, rendezetlen és  
tiszta szemét az egész, ami ott van. Ormótlanok a rozsdás sorompók, s alapvetően az ember 
úgy érzi, amikor elmegy a Kossuth tértől egy 500 méterre jól érzi magát, odaér, átmegy a 
sorompón és lehangolja önmagát. Én nap, mint, nap arra járok, azért tudom, lehangoló, ezért 
fogjuk a Cseri u. 35-öt is felújítani és válogatott lakókat akarok odarakni, annak érdekében, 
hogy egy teljesen más milliőt tudjunk teremteni a Cserbe is. Nem folytatom ezt, ez is egy 
jelentős intellektuális kihívás is az embernek, hogy tud-e ott és milyen formában eredményt 
csinálni. Hangosbeszélőt megértettem. Kerékpáros egyesületet megértettem, ilyen nincs, nem 
tüzelő kérdése, ha nincs fám, akkor gumival gyújtok be.  Itt van egy jó jegyzőnk majd a 
hatóság rendezi ezeket a dolgokat. 
 
Kedves Magdi! 
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Én csak belefutottam, de ezt most nem fogom ismertetni ezt a három oldalt, ha ennek 
töredékét meg tudjuk csinálni, akkor elégedett leszek, mert ebben iszonyatosan sok van, meg 
iszonyatosan sok pénz. Átfogom nézni tüzetesen ezeket, csak arról beszélnék, amit felvetettél. 
Mindenkinek szól, már jegyző urat bemutattam, Herczeg Attila urat szeretném Önöknek 
bemutatni, ott van a zászlók előtt. Attila, legyen kedves álljon fel, ő a 
Városgondnokságunknak az új vezetője, azért szerettem volna Attilát bemutatni 
mindnyájuknak. Hartner Rudolf városgondnokunk úgy döntött, hogy nem horgászni megy, 
mint a jegyző úr, hanem a kertjében akar sertepertélni nyugdíjas korában és elment nyugdíjba. 
Attila lett január 1-jétől a városgondnok. Egy nagy szervezetet vett át, nem kis felelősséggel, 
nem kis feladattal, ismerve a lelkiismeretességét ugyanolyan bizalommal fordulhatnak hozzá 
is, mint elődjéhez. Én remélem, hogy át is strukturálja majd a feladatokat, hogy még 
hatékonyabbak tudjanak lenni, mint korábban, amik voltak és ő erre alkalmas és el is kezdte 
ezt a munkát. Az Önök nevében is kívánok jó munkát neki is és kollégáinak is.  A 4 
közmunkás meg lesz, hogy gyerek lido lesz-e a Desedán, azt nem tudom. A Deseda az megint  
egy külön világ, egy külön történet. A Deseda az nem a Balaton. A Balatonba, ha belépek, 
térdig nem süllyedek el iszapban, mint ahogy a Desedába belépek. A Deseda fejlesztését 
elkezdtük, akik arra jártak azok láthatják. A Deseda fejlesztése nem fog leállni, a Deseda 
fejlesztését folytatni fogjuk egyszerűen azért, és nem elsősorban a turisták miatt. Ha bár egyre 
többen keresik már, azért jönnek Kaposvárra, hogy megnézzék a Desedát, hanem főleg 
miattunk, akik ott élnek, ott vannak, láthatják azt, hogy nagyon közkedvelt a Deseda. 
Kerékpárúttal, a látogatóközpontjával és  folytatni fogjuk a beruházást, a játszóteret odavittük, 
egész biztos a gyermekeknek is meg fogjuk tudni teremteni az iszapnélküli fürdőzés  
lehetőségét. Csak arra legyen majd valakinek egyszer bátorsága, meg elég pénze, hogy 
odamenjen a zártkert tulajdonosok elé, belenézzen a szemükbe, meg odahívja a horgászokat 
és belenézzen a szemükbe, na, most három évig nem lesz víz, mert leengedjük a Desedát, 
aztán 400 millió forintért meg kikotorjuk. Abban az időszakban emlékeznek rá – az én 
korosztályom igen – ez árvízvédelmi tározónak épült és nem szedték ki többek között a 
tuskókat sem. Kivágták ott az erdőt és nagyon erőteljes mezőgazdasági művelés volt, a 
kaposvári tsz volt, aki művelte – én ott dolgoztam – a Deseda környéki területeket és akkor 
még nagyon ment a műtrágya, nagyon ment az erős műtrágyázás, nagyon ment az erős 
növény védőszer és egy olyan eutrofizáció indult el a Desedán, és a Balatonnál is 18 évig 
tartott mire az algásodást sikerült megszüntetni. Akkor, amikor kötelező volt  
szennyvízcsatornázni mindent az adott környéken, megtiltották az állattartást, abból a 
hígtrágyatartást, megtiltották a műtrágyázást az adott területeken. Ez mind összejátszott azzal, 
a Tetves-patakot állandóan vizsgálták, amely befolyó vize a Balatonnak, a környező 
településeknek, egy nagy 40 km-es körzetben vizsgálták. No, de ez most egyelőre nem fog 
bekövetkezni, így a jellegével élünk és ott próbáljuk a legjobbat kihozni ebből.  
Lehangoló a Cseri park. A legnagyobb probléma a Cseri parknál legutóbb is beszéltünk róla, 
hogy ugye az sok mindent megért. Megérte a majálisokat, megérte a vásárt a Cseri park 
emlékezzenek csak vissza rá, aztán amikor ott volt a Vásártéri úton élők egyenesítették ki 
mindig a kaszát, mert ott parkoltak az emberek, mert nem tudtak hol megállni, nem volt  
nyugodalmuk akkor azokon a hétvégeken. Megérte a kutyafuttatást, és megérte azt is, ami 
van, vagyis semmi nincs. Nincs kitalálva a Cseri parknak a funkciói. Ne tessék várni,  hogy 
majd odamennek dalárdák és ott fognak énekelni akár gyerekek, vagy felnőttek. Az az 
időszak nem fog visszajönni. Viszont ki kell találnunk bölcsen magának a Cseri parknak a 
funkcióját. Nekem a főépítész asszony azt mondta, az egyik részét parcellázuk fel és  
építessünk oda lakásokat. Szerintem helytelen ez az álláspont, de ki kell találni és ez előttünk 
álló feladat. A Cseri dűlő rendetlen az ott lakóktól. A Cseri dűlő azért rendetlen, mert olyan 
emberek élnek ott, olyan emberek lakják, rendetlen emberek lakják a Cseri dűlőt. Azok, akik 
az egy dolog, hogy önmagukkal nem törődnek, de bántják mások szemét is, rendetlen 



13 

 

emberek lakják a Cseri dű lőt. Én már nagyon sokat gondolkodtam azon, nem csupán a 
közterület-felügyelettel, egy olyan környezet védelmet még inkább szem előtt tartó, hatósági 
jogosítványokkal rendelkező csapat álljon fel a városnál, aki kíméletlenül büntet. Ha nem 
fogja kifizetni, akkor meg van a lehetőség, hogy hova menjen, nem lehet másképp csinálni.  
Oda nem is jelentkeznek be emberek, oda jönnek, egyszer csak jönnek, aztán 20 m2-en amikor 
le ellenőrizzük valamikor 20 embert találunk. Ott laknak, jönnek mindenhonnan telepekről,  
környező falvakból, mindenhonnan, ez megint egy jelentős, nem erőből csupán fejben is 
végrehajtandó feladat. Egyébként azt szeretném is, ha megnéznétek jegyző úr, hogy független, 
hogy hol van, ha valahol dzsuva van, és valahol kosz van, azt fejbe lehet-e verni megfelelő  
pénzbírsággal, mert ha igen, akkor meg kell csinálni. Ez a Cseri dűlő, ott leginkább ebben 
látom a legnagyobb problémát. A Töröcskei tó pedig még szebb, mint a Deseda abban a 
milliőben, abban a környezetben. Ott viszont hívjuk fel a horgász egyesület figyelmét, mert  
annak a vízfolyásnak ő a kezelő je, hogy – aki elnyerte közben a Desedának a kezelését is – ott 
is vannak kötelezettségei,  már most a szemétre gondolok. Én rég voltam kint, akkor rendbe 
volt. 
 
Kedves Csöpi néni! 
 
Ez bagatell, már pénzügyi oldalról, amit fel tetszett vetni. Én hálás vagyok Önnek, hogy 
meghozza mindig a jókedvünket, de amellett a felelősség érzetünket is ébren tartja. Ezt 
nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm Önnek. Abban segítsen majd nekem, 
hogy eljussunk odáig, hogy ne az legyen az első felvetése mindig, hogy szedjük össze a 
mások által elszórt szemetet, hanem az legyen az első felvetése: „Ó, kevesebb ember 
szemetel”, aki eldobja. Ha valamikor idáig eljutunk, akkor nálam csak Ön lesz boldogabb, 
ebben én egész biztos vagyok, de kritikája az mindig helytálló e tekintetben is. Még akkor is,  
ha a szemét gyűjtő nem minden esetben oldja meg a szemetelésnek a problémáját, de legalább 
nem hivatkozási alap, hogy nem volt hova dobni a szemetet. Tudja, én olyan vagyok, ha van 
egy használt papír zsebkendő nálam, mondjuk kifújtam az orromat és nem látok utcai 
szemetest, akkor nem eldobom az adott papírzsebkendőt, hanem visszateszem a zsebembe. Itt 
kezdődik a várostakarítás és  ez a leghatékonyabb várostakarítás ebben az esetben. Ott viszont 
azzal a véleményével egyetértek, hogy ott, amely sűrűn, a szemétgyűjtő az nem olyan, nem 
rakunk ki lakó utcákba szemétgyűjtőt, ezt üríteni is kell, meg ki is kell takarítani, de ott ahol 
nagy a forgalom, pl. Iparművészeti előtt, amit említett, a piacnál, hogyha kevés van ott viszont 
én is indokoltnak tartom önnel együtt ennek a sűrítését. Igen is ellenőrizzük le, még Mátrai 
Márta háznagyasszony volt, ha jól emlékszem rá 1999-ben, vagy talán a millennium évében 
2000-ben, aki beterjesztette a Parlament elé a törvényt, ami a lobogókról szól, s amelyben 
bent van, ahogy tetszet említeni, hogy a középületeket fel kell lobogózni. Nem csupán a neves  
nemzeti ünnepeink alkalmából, hanem állandó jelleggel és abban benne van az, az a zászló. 
Hát hogy néz az ki, hogy a nemzeti jelképünk a magyar zászló koszos, vagy rongyos, 
fölháborító, csináljunk egy ilyen ellenőrzést, és leges legelőször a Kormányhivatalnál nézzük 
meg, az legyen az első, a leges legelső. Második alkalommal az Egyetemnél és utána jöhet  
csak a többi. Ugyan van egy törvény, igen jegyző úr, fiatal jegyző új feladat. Erre is van egy 
törvény, ez a portállap üzletek felirata. Meg kell nézni a jogszabályt, szerintem Csöpi néni jól 
idézte, lehessen tudni azt, amit olvasok, hogy ott mit lehet vásárolni, arra gondol Csöpi néni, 
hogy ne kelljen ahhoz a kirakathoz közel menni és megnézni.  
 
A három gyermekes édesanyának, Gabriellának pedig írásban fogunk válaszolni. Egy három 
gyermekes édesanya mondom itt a műszakiaknak is Gabika, egy három gyerekes édesanya 
kérése mindenkié előtt áll. Ő már megtette azt, amit sokan nem, az mindenkié előtt áll. Akkor, 
hogyha a Nemzetőrsori bölcsődében, vagy az ott lévő óvoda miatt olyan zsúfolt és van fizikai 
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megoldás rá, hogy ott a reggeli gyerekvitelt, vagy elhozatalt kulturáltabb körülményeket 
tudjunk teremteni, akkor azt meg kell csinálni. Egy három gyermekes anya kérése, azt tessék 
parancsként értelmezni. Ilyen egyszerűen látom a világot, a többit írásban fogjuk 
megválaszolni, mert el kellett mennie. 
 
Kukuly úr! 
 
Kinizsi söröző buszmegálló árok fedjük le, vagy korlátot rakjunk. Nyugativánfa utcai beton, 
azt a löszfal miatt tettük oda, nem a személyautók miatt, hanem hogy tehergépjármű átmenő  
forgalom ne legyen. Kint is fogjuk hagyni, különben átjáró volt a tehergépjárművek között. 
Kaposszentjakab tábla, kultúrház fűtés rossz. Én egyben egész biztos vagyok Kukuly úr és 
nagyon szépen köszönöm a felvetéseit. A szentjakabi városrész polgárai a lehető legjobban 
döntöttek, amikor Borhi Zsombor lett a képviselőjük, szentül meg vagyok róla győződve. 
Mert, ha van valaki, aki tettekkel képviseli az ott élőket az jó. Ő nagyon keveset beszél,  
dolgozik és szerintem legbölcsebben döntöttek arról, és én is nagyon jól döntöttem, amikor 
felkértem alpolgármesternek, még nagyobb felelősséggel, még nagyobb erővel. 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Engedjék meg akkor, és ha még van türelmük, mert én így tartom illendőnek, hogy azokról a 
kérdésekről is szót ejtsek, amelyek e-mailben kaptam, de csak azokra térve ki, akik nemcsak 
beküldték az e-mailt, hanem megtiszteltek bennünket azzal, hogy el is jöttek. Látok is itt ilyen 
embereket egyébként, akik el is jöttek. Witz István itt van, szeretettel köszöntöm. Witz István 
arról érdeklődik, hogy mikor indul el a kisajátítás a közösségi közlekedési csomópont kapcsán 
a Gilice utcában, itt írja a helyrajzi számokat. Kedves István! A miniszterelnök úrral való 
megállapodásunkban is benn van a közlekedési központnak a megépítése. A közlekedési 
központ megépítéséről van jelen pillanatban negyven valahány milliárd forint indulásként 
erre. Nagyon remélem, hogy februárban dönteni fog a Kormány, hogy melyek lesznek azok a 
városok, ahol elindulhat ez a beruházás. Abban a pillanatban, amikor megszületik a 
kormánydöntés, ott már pénzügyi fedezetet is jelent mögé, abban a pillanatban, mi egyébként 
most már kiírjuk a kiviteli tervre a feltételes közbeszerzési eljárást, amennyiben megszületik 
mögé a pénzügyi döntés is – meg fog születni, csak az időpontját nem tudom – akkor tudok 
pontos választ adni a kérdésre. Egész addig a többi az csak mind fikció. Akkor fogom tudni, 
de a családon belül van egy ember, akinek elég részletes információi vannak mindig ebben a 
kérdésben, meg lehet kérdezni, itt ül mellettem. Akkor fogok tudni pontos információkat adni. 
 
Árok Kornél, ő itt van, látom, sok kérdést tett fel. Általában teljesen rendjén valónak tartom 
egyébként azt, hogy egy közmeghallgatás egy olyan műfaj, az egy olyan feladat, amikor a 
városban élő polgárok okosítanak és feladatokat adnak nekünk. Nem politikai fórum, erre én 
mindig vigyáztam és tartani fogom magam egyébként magamat. Teljesen rendjén valónak 
tartom, hogy olyan emberek is megjelennek – tavaly, aki itt volt talán emlékeznek, Jobbikos  
önkormányzati képviselő – aki politikai fórumként próbálják a közmeghallgatást önmagában 
felhasználni. Önmagában nincs baj, csak én nem fogom megengedni itt, mert ez nem az. Az is 
teljesen rendjén való, hogy olyanok is érdeklődnek a mi munkánk után, akik alkalomszerűen, 
alkalmanként tartózkodnak Kaposváron, ez sem baj, mert az ember érdeklődését ez mindig 
inkább felkelti.  De a felelősségünk az azok irányába a legnagyobb, akik életvitelszerűen itt 
élnek és itt tartózkodnak, de van nagyon, néhány olyan fontos kérdés, amire még nem 
válaszoltam. A 67-es gyorsforgalmi útról kérdezett, arra válaszoltam. A 2 x 2 sáv tervezése 
folyik. A Csiky Gergely Színház mikor újul fel? A feltételes közbeszerzést ebben az 
esztendőben meghirdetjük. A Németh István fasorról beszéltem. A taszári reptér 
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hasznosításával, nem vagyok túl optimista. Kérdezett a Füredi II. laktanya épületek lebontása 
után mi lesz a területtel? Magántulajdonban van, jelen pillanatban felszámolónál van ez a 
terület. Az ember mindig úgy van ezzel, hogy a felszámoló után már vásároltunk vissza 
ingatlanokat, szerintem ez is meg fog oldódni. Buszok, gázüzemű buszok olcsóbb lesz az 
üzemeltetésük, lesz-e bérlet-, jegyár csökkentés vagy árcsökkentés? Nem, az első feladatunk 
az, hogy a 170 millió forintos veszteséget mérsékeljük, ugyanis annyi veszteséggel mennek, 
annyi önkormányzati kiegészítés kell egyébként. Nem vagyunk olyan rossz helyzetben, mint 
Tarlós főpolgármester úr, de azért általában a helyi tömegközlekedés az, nem általában, 
hanem mindenhol veszteséges. Dombóvár – Kaposvár vasútvonalról beszéltem, intermodeális  
csomópontról beszéltem, Nostráról beszéltem. Jókai liget értékesítését megszavazta Kaposvár 
Közgyűlése, én nem tudok róla, hogy a Jókai ligetet értékesítenénk. Emlékszünk, hogy 
amikor Kaposvár egy emberként kerékpározott egy állatkertért és nyert is, de állatkert azóta 
sincs. Akkor nyert Kaposvár 100 ezer forintot, az elődeim nagyon bölcsen döntöttek, hogy 
nem álltak neki egy állatkert építésének ebből a 100 ezer forintból, mert annak is csak a 
nyűgjét vennénk. 
 
Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Hálásan köszönöm még egyszer valamennyiüknek, hogy itt voltak velünk. Ma szurkoljanak a 
magyaroknak, nézzék a vízilabdát, tegnap sajnos kézilabdában kikaptunk. Nézzék a 
vízilabdát, ha Montenegrót megvertük, akkor olimpiai kvótánk van Rióban. Hajrá Magyarok!  
 
Nagyon szépen köszönöm! Jó éjszakát kívánok mindenkinek!” 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Szita Károly       dr. Csillag Gábor 
 polgármester                 jegyző 
 


