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KÖZMEGHALLGATÁS 
 

 
Szita Károly polgármester:  
 
„Jó estét kívánok Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket képviselő 
hölgyek és urak, kollégáim nevében is. Ilyenkor január elején szokásos, hogy éves rendes 
közmeghallgatását tartja Kaposvár Város Képviselő-testülete, persze ez nem jelenti azt, hogy 
ez az egyetlen alkalom, amikor találkozunk. Hisz hál’ Isten ismerős arcokat is látva Önök között 
az év számos helyén, és számos alkalomkor adnak még számunkra erre lehetőséget, hogy 
találkozhassunk. Én azt javaslom, hogy a mai közmeghallgatás legyen hasonló az év többi 
közmeghallgatásához, amikor egy rövid tájékoztatást adnék Önöknek, hogy mi várható 2017-
ben. Rövid tájékoztatásomat követően pedig arra kérném nagy tisztelettel Önöket, hogy 
amennyiben javaslatuk, kérdésük, véleményük van, akkor majd ott a mikrofonnál legyenek 
kedvesek ezt megtenni azzal együtt, hogy név és lakcímet szeretnék kérni, hogy jegyző úr 
pontosan tudjon regisztrálni. Ami esetleg olyan részletkérdés, amire esetleg itt nem hangzik el 
válasz, akkor ő azt írásban is meg tudja tenni a felvetőknek. Azt követően, amikor Önök 
feltették a kérdéseket és elmondták a véleményüket, utána pedig adják meg, amire tudunk a 
lehetőséget nekünk arra pedig itt szóban fogunk válaszolni. Mikor megy a busz? Mert 
figyelembe szoktam venni, hogy Répáspusztára is közlekedik busz, nem 10 percenként, hanem 
ha elmegy az esti járat, el tudjon és haza tudjon vele menni. Köszöntöm Szép Tamás képviselő 
urat is! A késésért az esti kávét tőle kérjék, mert mindenkit ő fog meghívni vendégként.  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Tavalyi közmeghallgatáson, mert vannak itt olyanok Önök között, akik itt voltak vissza 
emlékeznek rá, akkor emlékezhetnek arra, hogy tavaly arról beszéltünk, hogy milyen 
programokat készítünk elő, amelyek reményeink szerint – akkor még reményként fogalmaztuk 
meg őket – 2017-ben meg is fogunk tudni valósítani. Az Önök tanácsára és javaslataira abban 
maradtunk, hogy vegyünk egy mély levegőt, aztán készítsük elő az évszázad talán egyik 
legnagyobb beruházási kaposvári programját annak érdekében, hogy 2017-ben ezt 
elkezdhessük. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim vettünk egy mély levegőt, az elmúlt 
esztendőben előkészítettük 2017-es programjainkat, és most neki állunk ennek a 
megvalósításának. Nem volt könnyű ez az időszak, mert nem volt egyszerű az életünk sem. 
Nagyon sokat és nagyon sokan dolgoztak azért, hogy 2017-ben egy olyan programot 
terjeszthetünk majd a képviselő-testület, illetve a kaposváriak elé is, amely megadja számunkra 
azt a lehetőségét, hogy valamennyi kaposvári polgár reményeim szerint egyről a kettőre 
juthasson. Ehhez viszont az kellett, hogy nyugalomban tudjuk tölteni a 2016-os esztendőt. Hál’ 
Isten itt a Európát leginkább feszélyező migrációs hullám is, migrációs válság meggyőződésem, 
hogy Magyarország Kormányának hatékony és hathatós döntései és lépéseinek köszönhetően 
részben azért nyugalomban tartott bennünket és én ezt várom megmondom Önöknek őszintén 
2017-ben is csak így lehet nyugodtan beruházni, fejleszteni és építkezni. Ehhez az kellett, hogy 
legyen erőnk, erős város legyünk ahhoz, hogy mind ezt meg tudjuk valósítani, amit 
megterveztünk. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy erős város lettünk és ezt engedjék meg, 
hogy négy indokkal támasszam alá. Egyrészt, az első talán legfontosabb, hogy Kaposváron az 
elmúlt esztendőt azzal zárhattuk, hogy soha nem volt az elmúlt 20 esztendőben olyan alacsony 
a munkanélkülieknek a száma, mint tavaly év végén. Ezt nem csupán megtartani szeretnénk, 
hanem ezen még javítani az előttünk levő esztendőben is. Második, nincs Kaposvárnak 
adóssága. Még emlékszem arra az időszakra, amikor a Magyar Önkormányzatok azzal az óriási 
teherrel küzdöttek, hogy kénytelenek hitelt felvenni, mert az akkori Kormányok nem nyújtottak 
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elég támogatást számukra azért, hogy a kötelező feladataikat el tudják látni. Aztán jött egy 
adósság konszolidáció és azt követően már van több olyan magyar város, amely kénytelen volt 
a feladataihoz hitelt felvenni. Kaposváron erre eddig nem került sor, igyekszünk tartani is ezt 
az állapotot. Remélem sikerülni is fog és nincs adósságunk, ez egy jelentős függetlenséget ad 
akkor, amikor a költségvetésünket rakjuk össze. Beruházásainkat és ténykedéseinket tekintve 
nő a város vagyona. Évről évre növekszik, ez a harmadik olyan, amelyik az erőnket mutatja és 
erősödik a helyi gazdaság is, amely szintén egy nagyon fontos szempont. Ezt talán azzal tudnám 
a leginkább illusztrálni, hogy ennek van egy nagyon jó fokmérője a foglalkoztatottságon 
túlmenően az, hogy a változatlan mértékű, és változatlan számítási alapú iparűzési adó 
bevételünk évről évre nő. Az iparűzési adót fizető vállalkozók évről évre többet fizetnek be, sőt 
2017-et úgy tervezzük, hogy a még a tavalyinál is, mintegy 250 millió forinttal több helyi 
iparűzési adót várunk. Ha nem lenne erős a gazdaság, nem lenne minél több árbevételük, akkor 
nyilvánvaló erre nem lennének képesek. Ez adta meg számunkra azt a lehetőséget, hogy 2017-
ben egy nagyszabású beruházási, fejlesztési programot tudunk indítani a Németh István 
Programot. Ezzel majd még fognak többször is találkozni. Én ezt most nem kívánom Önöknek 
elmondani, csak néhány elemét szeretném kiemelni, amelynek a megvalósítása 2017-ben 
elkezdődik, és nagyon remélem, hogy az utolsó is 2020-ig be fog fejeződni, egy nagyon nagy 
ívű, mintegy 170 milliárd forint értékű beruházási program, amely részben az önkormányzat 
finanszírozásában történik, részben pedig állami finanszírozásban, mely érinti a város egészét, 
például a gyorsforgalmi útnak az M7-es autópályáig történő megépítése. Ez szintén bent van a 
170 milliárd forintba, de Kaposvárt érintő nagy beruházásról lévén szó, a Németh István 
Program fogja érinteni életünk majdnem minden területét. A gazdaságot, az egészségügyet, a 
kultúrát, az oktatást, a sportot, a közlekedést és a zöld várost, amin nem csupán azt értem, hogy 
hogy néznek ki a parkjaink, a zöldterületeink és mennyi virágot rakunk fel a kandeláberekre és 
mennyi virágágyásunk lesz, hanem mennyire tudjuk folytatni azt a küzdelmünket és harcunkat, 
hogy minél inkább energia függetlenek legyünk. Minél több megújuló energiát használva egyre 
kevesebb áramot kelljen az E-On-tól vásárolnunk, egyre kevesebb gázt kelljen a Főgáztól 
vásárolnunk, hanem megújuló energiával, a természet adta kinccsel meg tudjuk ezt tenni. 
Ezeket tartalmazza, ezeket a területeket tartalmazza a Németh István program. Említettem 
Önöknek azt, hogy a gazdaságfejlesztés az létfontosságú Kaposvár számára. Ha erős egy 
városnak a gazdasága ebből kettő dolog következik, egyrészt több embernek adnak munkát, 
biztosítják a megfelelő megélhetési lehetőséget. A másik pedig az, hogy több pénzzel tudnak 
hozzájárulni a közöshöz adó formájában. A közös jóhoz, amiből mi az óvodákat tudjuk 
működtetni, ahol mi szociálpolitikai rendszert tudunk, ahol a sportot tudjuk támogatni, utakat, 
járdákat tudunk ebből a pénzből megvalósítani és megcsinálni. Ehhez kell az erős helyi 
gazdaság vagyis, hogy a közös jóhoz adó forintjaikkal hozzá tudjon járulni, a másik pedig, hogy 
munkahelyeket nem csupán megőriz, hanem munkahelyeket teremt, és hogyha erős, akkor ez 
munkabérben is meg kell, hogy jelentkezzen. Ebben a Kormány is nagyot lépett ebben az évben 
Önök nagyon jól tudják, hogy két ütemben 2017. január 1-től és 2018. január 1-től jelentős 
mértékben megemelte a munkavállalók és a munkaadókkal történő egyezséget követően a 
minimálbért, illetve a garantált bérminimumot. Ennek automatikusan a törvény által emelkedni 
kell, de a gazdálkodók, mint többek között mi is a Polgármesteri Hivatalban, ahol több mint 
1400 embernek adunk munkát, itt az intézményekre is tessenek gondolni, itt nem a 
Polgármesteri Hivatalra gondolok. Nekünk ezen túlmenően is kell intézkedéseket tennünk, 
hogyha megemelkedik a minimálbér, magasabb lesz, megemelkedik a garantált bérminimum, 
akkor összecsúszhatnak az a fölött levő bérek is. Nyilvánvaló ez önmagából úgy szülne 
igazságtalanságot, hogy akkor azokat is följebb kell vinni, ez pedig már nem törvényi 
kötelezettség, hanem nekünk kell a saját zsebünkbe nyúlni és nekünk kell itt ezeket rendezni. 
Ez nagyon fontos a teljes foglalkoztatás elérésének részeként és erre a város egy gazdasági 
programot állított össze, ahol támogatást ad majd azoknak, akik új munkahelyeket teremtenek. 
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Kérdés persze cserébe, hogy ezeket meg kell őrizni, meg a garantált bérminimumnál, illetve 
minimálbérnél többet kell, hogy fizessenek. Munkahelyenként egyébként 500 ezer forint ez a 
támogatás, amit nyújtunk. Ezen túlmenően, akik hiányoznak, hiányszakmát képviselnek a 
városban letelepedési támogatást kapnak, azért, hogy maradjanak itt, vagy jöjjenek ide és 
telepedjenek le nálunk, hogy több ilyen, az elmúlt év novemberében 361 betöltetlen álláshely 
volt Kaposváron. Ennek jelentős része hiányszakmában betöltetlen álláshely volt és most 
jelentem be Önöknek, hogy ennek az évnek januárjától, szeptemberétől költségvetésünket is 
érinti, nemcsak az egyetemi hallgatóink kapnak ösztöndíjat, ha a város számára fontos diplomát 
kívánnak majd szerezni, hanem a szakmunkások is. A szakmunkás tanulóink is, az ácsok, a 
bádogosok, az autószerelők, a technikusok, a lakatosok, a forgácsolók, a gépészek, a 
szerszámkészítők, a villanyszerelők, csak néhányat soroltam fel a hiány szakmák közül. Ezek 
hiányoznak ma Kaposváron, mégpedig havi 25 ezer forintot, persze szerződésben vállalniuk 
kell, hogy itt maradnak, és itt kezdenek el dolgozni Kaposváron. Még szintén a gazdasági életet 
érinti az a nagyon fontos célkitűzésünk, hogy vonzó üzleti környezetet alakítsunk ki. Ehhez is 
több minden kell, négy meglevő kaposvári iparterület infrastruktúráját fogjuk kialakítani és 
átalakítani, Raktár utca és környéke. Aki azon a részen ismerős, az láthatja, hogy több ipari 
üzem is megtelepedett. Aztán a Kanizsai utca és környéke területe, ott is több meglévő ipari 
üzemünk van. A volt SÁÉV telep és környéke, és a Videoton ipari park kap még egy fejlesztést. 
Nagyon fontos az, hogy – nem tudom ezt másképp kifejezni Önöknek, csak szeretném, ha 
tudnák – nem a gatyavarró üzemeket akarjuk támogatni, nem tudom másképp lefordítani. 
Magasabb hozzáadott értéket teremtő, úgy hívják ezt, hogy K+F tevékenységet is végző 
üzemeket, mert ez a tudást hozza, a magasabb tudást hozza és a magasabb bért hozza. Mert 
nyilvánvaló, hogy magasabb tudásért, magasabb bér is jár. Ők az iparűzési adóból egyébként 
az erre fordított pénzeikre 10 % iparűzési adó kedvezményt fognak kapni 2017. január 1-től. 
Erről is döntött egyébként már a múlt év novemberében, vagy decemberében a testületünk. 
Persze új munkahelyeket akarunk teremteni, új befektetőket is várunk, ehhez van egy öröm és 
egy üröm. Az öröm az, hogy eljutottunk odáig, hogy várunk és várhatjuk őket, az üröm az, hogy 
jelen pillanatban nincs olyan területünk, ahol fogadni tudjuk őket. Az öröm az, hogy beteltek 
az ipari parkjaink, ezért újakat fogunk építeni, mégpedig kettőt. Ez az iparkereskedelmet is 
fogja érinteni, 21 belvárosi üzletet fogunk felújítani, önkormányzati üzletet, energetikailag 
korszerűsíteni. Itt szeretném megemlíteni Önöknek, aki a belvárosban él, ugye ezek 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokra fognak vonatkozni, de ezek a házak társasházak. 
Amelyben az önkormányzatnak is van tulajdona, vagy kisebbségben, vagy többségben, attól 
függ, hogy hány üzlethelyiségünk van, mi a saját tulajdonunkon végezhetünk beruházást. 
Európai Uniós forrásból fogjuk ezt megvalósítani, viszont nem lenne szép, hogyha mi a 
földszintet megcsináljuk, mert mondjuk ott az üzletünk, a homlokzatát is felújítjuk és mondjuk 
rossz magának az adott háznak a homlokzata, akkor a fölötte levő rész, ami mondjuk társasházi 
tulajdonban nem önkormányzati tulajdon, hanem magántulajdon rossz maradna. Vagyis csúnya 
épületek lennének, ezért ha jól emlékszem rá 40 millió forint szerepel ebben a költségvetésben 
arról, hogy egy nagyon jelentős támogatási programot bocsátunk majd útjára ösztönözve a 
tulajdonnal rendelkezőket, hogy önkormányzati támogatás mellett ők is beszállva, de újítsuk 
fel a teljes épület homlokzatot. Ez egy nagyon nagy vállalkozás lenne egyébként, de szerintem 
megérné mindezt megcsinálnunk. Ennyit röviden erről. Lesznek turisztikai beruházásaink is. 
Csendesen jelzem meg Önöknek, hogy az elmúlt esztendőben nem tudom mennyire érzékelték, 
és mennyire találkoztak vele. Nekem turisztikai szakemberek mindig azt mondják, hogy sokan 
vannak, én meg mindig abból nézem, hogy várjuk meg és számolják meg őket, mert akkor 
tudom én a sokat értékelni, hogy sok, vagy kevés. Megszámolták őket, mégpedig a 
vendégéjszakák számát tekintve, amely 15,4 %-kal nőtt 2016-ban 2015-höz képest. Ez jelentős, 
de még nem az, amit szeretnénk és ezért három olyan turisztikai beruházást indítunk ebben az 
évben útjának, ami azt a célt szolgálja, hogy ez még több legyen. Volt Csokonai fogadó, itt van 
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tőlünk nem messze. Felújítjuk, átalakítjuk, holografikus színház lesz benn. Borhi 
alpolgármester a tudója, mert elment Milánóba, hogy megnézze, mert ott működik egy nagyon 
jól. Megnézte, hozta haza a tapasztalatait. Szép lesz, azt mondják nagyon érdekes lesz. Lesz ott 
egy mese játszóház is Fésűs Éva néninek a kerekerdő játszóházát rendezzük be. A lényeg az, 
hogy olyan házat akarunk építeni itt, amiért a felnőtteknek is érdemes bemenni és nem 
múzeumot, amit megnézek egyszer egy képsort, aztán egy évig nem megyek be, amíg le nem 
cserélik, és nem hozzák be az újat. Hanem mindig inspirációt érez az ember, hogy menjen és 
nézze. Deseda másik célpontunk, nem tudom tudják-e – toponáriak biztos –, hogy egyre többen 
használják a Desedát, mondjuk köszönhető annak is, hogy nagyon sok mindent tettünk ott. 
Kerékpárutat, túra utat vittünk oda, kiránduló hajót vittünk, a Fekete István látogatóközpontot 
megépítettük. Most hozzányúlunk a strandhoz, és a környékéhez és vízitúra útvonalat alakítunk 
ki, meg a volt DÉLVIÉP csónakház – szintén a toponári oldalon van – azt pedig fel fogjuk 
újítani. Kaposszentjakabi Bencés Apátság 1067 legrégebbi műemlékünk, ott is attraktív 
felújítást fogunk csinálni, amiért szintén érdemes lesz felmenni. Ennek meg a 
kaposszentjakabiak örülhetnek, mert közel van hozzájuk, meg Borhi alpolgármester, mert ő 
meg az alpolgármesterség mellett a körzet képviselője és a Nostránál is rendet teszünk. Utak, 
külső utak egy mondat erejéig említettem. Másfél évtizedes álmunk valósul meg akkor, hogyha 
a gyorsforgalmi út megépül, ha nem két évtizedes, de másfél az egész biztos. Két szakaszban 
fog megépülni, Látrány és Kaposfüred között építik meg először a 2x2 sávot és a látrányi 2 sáv 
mellé raknak még kettőt, illetve a kaposfüredi kettő elkerülő sáv mellé még kettőt, hogy az is 
négy sávos legyen a következő ütemben. Az első, amit említettem a Kormány kiírta a 
közbeszerzést, a kivitelezésre. Be is érkeztek a pályázatok, ezeknek az értékelési zajlik most és 
talán február tájékán eredményt is fognak tudni hirdetni. Ez nem tudom, hogy mit fog jelenteni 
a kaposvári gazdaság tekintetében, egyben biztos vagyok, hogy ha viszont nem épülne meg, 
akkor az, hátrányos lenne számunkra. Iskolák, óvodák, bölcsődék napelemeket látnak a 
tetejükön majd. Sávházon is napelemeket fognak látni. Energetikai felújítások lesznek ezekben 
az intézményekben. Egészségügy, ugyanez vonatkozik az orvosi rendelőkre. Vannak itt a 
Cserből? Egy új orvosi rendelő is lesz a Cserben, mégpedig azért építünk egy új orvosi rendelőt, 
mert jelen pillanatban a Tinódi utcában levő orvosi rendelőnk az bérelt orvosi rendelő, azért mi 
bérleti díjat fizetünk, és ezért építünk ott egy újat, hogy az a miénk legyen, több mint 9000 
ellátottat fog majd szolgálni. Toponáriakat látok, felújítjuk a toponári orvosi rendelőt, felújítjuk 
az Erdősor utcai orvosi rendelőt, a gyermekorvosi rendelőt, a 48-as Ifjúság útjában lévő orvosi 
rendelőket. Az Ezredév utcában levő orvosi rendelőket, ott arról tudniuk kell, hogy ha 
bemennek a belső udvarba, ott két épület van, ahol most a terhes gondozó is. A terhes gondozó 
is teljesen át lesz alakítva, akadály mentesítve lesz, parkolók lesznek azon a területen. Kultúra, 
- hogy maradjon idő a kérdésekre is és a véleményekre – két jelentős beruházás érinti egy 
közvetlenül, egy közvetetten. A kultúránál a Színház felújítása elkezdődött, láthatják, hogy 
talán már a palánkokkal is végeztek lassan most, elkezdték felrakni. Főépítész asszony nekem 
azt ígérte, hogy az nem fog úgy maradni, hanem szépen ki lesz dekorálva maga a palánk is 
szerintem azzal, ami majd lesz belül, megmutatja, hogy mivé fog alakulni a Színház. Másik 
pedig a volt Levéltár épülete a Rippl-Rónai parkban, amelyik itt van, romos, düledező, a Megyei 
Önkormányzattal közösen azt is felújítjuk. Az utaknál még nem mondtam, a külső utak mellett 
vannak belső útjaink is, Bereczk Program emlékeznek rá. Három évvel ezelőtt kezdtük, IV. 
üteme jön ebben az évben, több mint 1 milliárd forintot fogunk költeni. Soha nem elég, tisztában 
vagyok vele, több mint 1 milliárd forintot fogunk költeni utjaink, járdáink felújítására. 33 utcát, 
meg talán 20 járdát újítunk fel, ebben vannak nagy utcák is. Belvárost érintő, nem a belvárosi 
lakók érdekét szolgálja, hanem mindnyájunkét, mert nagyon forgalmas a Bajcsy Zsilinszky utca 
a Zárda utcától egészen a Virág utcáig, egész végig fel lesz újítva. Németh István fasor, hogyha 
megyünk le a Virág utca felé a déli rész elkészült a sétánnyal, most az északi része következik, 
a csapadékvíz elvezetéssel, zöldterülettel, parkolókkal és utána kapja meg a teljes aszfaltot. 
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Lesz új utca is, azt is építünk kettőt is egyik a kaposvári közlekedési központnál összekötjük a 
Béla Királyt a Csík Ferenccel, a másik pedig a Bajcsy Zsilinszky utcánál, ha arra felé járnak, 
még mindig el van zárva az utca azt meg fogjuk nyitni, mert a déli tömböt, azt teljes egészében 
átalakítjuk és ott azon a tömbön kikötünk a Fő utcán. Ez megint egy jelentős terhet vesz le, a 
kórháznak a közlekedési nehézségeit fogja nagymértékben enyhíteni, mert egyrészt kimehetünk 
egyenesen is, meg onnan is átmehetünk majd a Fő utcára. Ez a két utca épül meg. Sport szintén 
jelentős előrelépés lesz, a Rákóczi pálya felújítása folytatódik, bízva abban, hogy 
Kozármislenyi 4-1 után majd az NB III-ban is jól fognak szerepelni és a hátralevő 16 meccsből 
16-ot megnyernek, mert csak így van esélyük az NB II-be való felkerülésre, ez a focipálya. A 
másik felújítjuk a régi Sportcsarnokot, ez Dér Tamás alpolgármester úr álma, 1972-ben kezdték 
el azt építeni. Vannak olyanok, akik még vettek tégla jegyet, vagy a szüleink vettek tégla jegyet, 
mert nem én vettem, a szüleink vettek nekünk tégla jegyet. Dér Tamásnak meg is van ez a tégla 
jegy egyébként, amit ő vásárolt nekem megmutatta. Ráfér a felújítása, hisz ott van egy kétszeres 
magyar bajnok kosárlabda csapat, meg ott van egy tizenhétszeres bajnok röplabda csapat, aki 
remélem, hogy csak kisiklás volt a kupában szereplő mostani 3-0 veresége, mert nagy szégyen 
lenne, ha innen kikapna. Felújítjuk a régit, de erre egyrészt, 82 millió forint van a 
költségvetésünkben TAO kiegészítésként, ennek neki állunk, illetve építünk egy új 
sportcsarnokot is mellette, amely maximum 4000 nézőt befogadó sportcsarnok lesz. Ez lesz a 
legnagyobb közösségi tere is Kaposvárnak. Aki uszodába jár, nem mindig van szabad 
vízfelület, ezért egy új 10 pályás verseny medencét is építünk. Energetika, zöldváros, szél, mint 
említettem Önöknek energia függőségünk csökkentése. Ez az utolsó blokkom, itt is álljunk meg 
egy pillanatra, mert nagyon fontos, mert mindnyájunk életét meghatározza. Azért tudtunk az 
ország közszolgáltatási díjait tekintve az egyik legolcsóbb város lenni, mert nagyon sok 
mindent megteremtettünk önmagunk, nem vásárolnunk kellett az energiát. Legdrágábbak 
voltunk például a vízdíjnál, amikor még a DRV az állam adta nekünk a vizet, a Balatoni-
Fonyódi regionális rendszeren keresztül. Elzártuk és fúrtunk saját kutakat, nem kellett vennünk 
a vizet, hanem saját magunk megtermeltük, ezért tudtunk így lenni és még mondhatnék egy-két 
példát. Ezekben már önellátóak vagyunk, kettőben nem vagyunk önellátóak az elektromos 
áramban, a másik pedig a gázban. Ebben a kettőben nem vagyunk, itt kell ennél a kettőnél kell 
az energia függőségünket csökkenteni úgy, hogy megtaláljuk azokat a megújuló energiákat, 
amelyekkel ennek egy részét kiválthatjuk, teljesen nem fogjuk tudni, de ennek egy részét 2050-
ig – mert van egy tanulmányunk – elérhetjük, hogy teljesen kiváltjuk. De, hogy évről évre 
menjünk előre a függőségünket csökkenteni tudjuk ez az egyetlen járható út, amely hatékony, 
mivel az ország meteorológiai térképét figyelembe véve a napsütötte órák tekintetében az egyik 
legjobbak vagyunk. Ez a térség a napelemek kihasználása, villanynál a napkollektorok 
kihasználása, a fűtésnél a távhő esetében, a lakótelepek esetében pedig most gázalapú a meleg 
víz, meg gáz alapú a fűtés. Ahhoz, hogy télen meleg legyen a lakásokban ahol távfűtés van, azt 
gázzal állítjuk elő, hogy meleg víz legyen télen-nyáron azt is gázzal állítjuk elő. Ezt a gázt 
nekünk vennünk kell annak érdekében, hogy ne gázalapú legyen az energia termelés, hanem 
mondjuk biomassza, ezért kell mondjuk egy biomassza erőművet építenünk. Akkor már nem 
gázt kell vennünk, vagy nem olyan nagymértékűt, hanem magunk állítjuk elő önmagunknak ezt 
az energiát. Ebben a kettőben kell jelentős mértékben előre lépnünk és erről fog szólni a 2017. 
év is, ami az energia függetlenséget, a megújuló energiákat jelenti. Nyilvánvalóan nem 
törekedtem a teljességre mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, hanem csak inkább csak 
szemelvényeket, momentumokat mondtam el ebben a félórában Önöknek arról, hogy mi az, 
ami 2017-ben várható. Nyilvánvaló, hogy ennél sokkal többet tartalmaz ez a költségvetés és 
nemcsak azokat tartalmazza, amiről én beszéltem, hanem nagyon sok mindent még. Hisz 
Molnár igazgató úrék ilyen vastag anyagot állítottak elő, ami itt van ebből 4-5 oldal az írás, a 
többi pedig a táblázat tele számokkal, ami itt van előttünk. Nagyon szépen köszönöm! Ennyi a 
rövid bevezetés, gondolat ébresztőnek és azért, hogy legyen majd lehetőség 2018. januárjában 
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vissza kérdezni, hogy hogy is állunk ezekkel, amiket mondtam. Elkezdtük-e egyáltalán, amiről 
itt most a polgármester beszélt, vagy csak mindig gondolatok és fikciók, vagy mit kezdtünk el 
belőle és mit fogunk majd 2018-ban. Felelevenítettem csak néhány gondolatot az előttünk álló 
feladatokból. Nehéz év előtt állunk, de szép év előtt én ezt remélem, és ezt várom. Nehéz év 
lesz, de szép év, mert van miért dolgozni, mert sok mindent csinálhatunk, és hogy ez a kettő 
összejön és mindegyik azt a célt szolgálja, és mindegyik azt a két célt kell, hogy szolgálja, hogy 
mi még jobban érezhessük magunkat Kaposváron. Akinek nincs munkája, az kapjon munkát, 
akinek kevés a keresete annak legyen magasabb, aki kényelmesebb körülmények között akar 
menni sportolni, annak legyen lehetősége. Aki szereti a színházat az szépen, jó kedvvel 
mehessen be a megújult színházba és ne a plafont nézze, hogy leesik a vakolat, vagy szünetben 
ne a büfénél nézze azt, hogy tiszta víz a plafon, mert megint beáztunk. Szóval ilyenekről szól a 
2017-es esztendő. Répáspuszta kezdje, azért mert megy a busz és ezt a privilégiumot adjuk már 
meg a répáspusztaiaknak. Tessék parancsolni!” 
 
 
Sütő Jánosné Répáspuszta:  
 
Gratulált a város vezetőségének, hogy ezeket a szép eredményeket Kaposvár városa el tudta 
érni. 2016. tavaszára ígérték a futballpálya területének egyengetését, füvesítését, azt ígérve, 
hogy új arculatot kap majd és rendezett területe lesz a településüknek. Ennek semmi jelét nem 
látták, türelmesen várják az ígéret betartását. Vízelvezetés esetében felmérték szintén tavaly – 
pályázási lehetőségre vár úgy tudják – szeretnék tudni merre tart ez a kérésük. Szintén 2016-
ban mérték fel a közösségi ház állapotát és megállapították, hogy sok mindenben felújításra vár. 
Ezek közül a lépcső elkészült, nagyon szép és jó lett. Szeretnék tudni, hogy várható-e további 
esetleges felújítás? Úgy hallották, ha egy épület kora a 100 évet meghaladta, akkor egyéb 
pályázati lehetőség van rá.  Szeretné, ha megtudnák, hogy a közösségi ház épülete hány éves. 
Kérnének 2-3 utcai padot, ha lehetséges a közösségi ház területére. A távolsági buszváró tetején 
több lyuk van, ezt két évvel ezelőtt kérték, akkor kikalapálták az oldalát, hogy ne ázzon be 
oldalt, most fent ázik be. Akkor is jelezték, hogy ez a javítás elmaradt. Továbbra is kérésük, 
hogy a 8-as helyi járat ne csak három alkalommal közlekedjen ki Répáspusztára. Kérték egy 
buszforduló megépítésének a lehetőségét. Az elutasításban tulajdoni viszonyokra hivatkoztak. 
Javasolták, hogy a terület tulajdonosai üljenek le és talán lehetne valami megoldást találni. 
Például az önkormányzat rendben tartaná a területet, és ezért nem kellene a területért fizetnie. 
Jeleznék még, hogy bár Kaposvár része a településük, de szinte minden komforttól elesnek 
például gáz, csatorna, TV, Internet. Ezekre a kérésekre mindig az volt a válasz, hogy kevesen 
laknak és sokba kerülne a családoknak ezek bevezetése, megvalósítása. Tudomásuk szerint elég 
sok pénzt kapott a város, van-e arra lehetőség, hogy a település is részesüljön belőle? Tudják, 
hogy sok helye van annak a sok pénznek, de lehetne a sok hely közül legalább egy az övéké. 
Van egy vállalkozó a pusztában és elég nagy terület a saját tulajdona. A 33-as szám utáni 
területre egy kisebb szeméthalmot halmozott fel. Az ott lakó szólt neki, mire azt válaszolta, 
hogy a saját tulajdona és azt csinál ott, amit akar. A másik probléma velük, hogy vannak 
kutyáik, melyek szabadon mászkálnak. Hiába szólnak, folyamatosan szabadon vannak a 
kutyák. Az unokájával akart a helyi járathoz felmenni, amikor nekik támadott a kutya, ezért a 
másik megállóhoz kellett menniük. Felolvasott egy idézetet. 
 
Domján Péter Kaposvár…..:  
 
Örült a lehetőségnek, hogy a város vezetőinek fontos a vélemény, a javaslat. A Hegyi és Virág 
utca sarka véleménye szerint a város legjobban közlekedésileg veszélyeztetett része. Látta 
másik városban, hogy bemarták keresztben az utat és itt főleg a Hegyi utcában lemenők okozzák 
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a problémát. Ha be van marva az út, a gépjármű meg tud kapaszkodni. Az a probléma, hogy az 
út gránit őrleménnyel van az aszfalt elkészítve, rendkívül csúszós. Véleménye szerint a 
városban talán itt van a legtöbb ilyen kicsúszás. Vagy egy két fekvő rendőrt elhelyeznének, 
kevesebb probléma lenne ott. A közbringa rendszert örömmel fogadta, maga is használja, ha a 
város megteszi azt, hogy buszt vesz, amelyek nem szennyezik a város levegőjét sokszor felül a 
bringára. A kerékpárok karbantartására jobban oda lehetne figyelni világítás, elromlott az 
akkumulátora, alig segít rá. A kiértesítéssel kapcsolatban érdemes lenne kihasználni azt, hogy 
a Kapos Extrában mindenki értesüljön arról, hogy mi hangzott itt el összefoglalva a lényegét a 
kérdésnek és a válasznak.  
 
Gerse Ferenc Kaposvár…...:  
 
Köszönetet mondott a részönkormányzat nevében, hogy a polgármester úr támogatta 
kéréseiket. Határozat van arról, hogy megvalósul iskolájuk udvarán a játszótér, válaszban 
jelezte, hogy megoldódik a Toponári útnak a Flórián tér körüli vízelvezetési problémája is. 
Valamint áthelyezik a Toponári út és a Kócsag út mellett a buszvárót, ami veszélyes helyen 
van. A sportöltöző felújításával kapcsolatban is pozitív visszajelzést kaptak. Megnyugtató 
számukra, hogy elindította azt a munka előkészítést, amely a sportpálya előtti vízelvezetés 
lefedésére vonatkozik. Ez enyhíteni fogja szurkolóik parkolási gondjait. Ígéretek ellenére nem 
készült el a Veres Péter utcában a járda, ez nagy gondot okoz az ott lakóknak. További 
járdafelújítást kérnének a Flórián tér és a temető közötti szakaszra. Elég nagy a forgalom a 
temető miatt és sok idős közlekedik, kérnék ennek a járdaszakasznak a felújítását. A Posta 
utcában pár évvel ezelőtt telepítettek fekvő rendőröket. Ezek alkalmatlanok arra, hogy az úton 
biztonságosan lehessen közlekedni. Az autók ezeket kikerülve az útpadkán közlekednek, az 
útpadkát ezzel teljesen tönkretéve. Kérésük az, hogy a fekvő rendőröket cseréljék ki 
használhatóra és az útpadkákat kérik, javítsák meg.  
 
Illés Jánosné Kaposvár….:  
 
Megköszönte polgármester úrnak, Mihalecz András tanácsnok úrnak és azoknak, akik 
hozzájárultak Toponár eredményeihez. Megköszönte a Városgondnokság támogatását, 
segítségét, napi kapcsolatban vannak velük. Kéréseit írásban szeretné benyújtani polgármester 
úr részére. Szeretnének 4 közmunkást kérni, meg van elégedve velük, nélkülük sok feladat nem 
lenne megoldva. Sportkedvelőként minden meccsen ott vannak Toponáron, az ifi Megyei I. 
helyen van céljuk bejutni az NB III-ba. A Rákóczi pálya felújítás alatt lesz, lesznek lelátók 
kiselejtezve, szeretnének ezekből a lelátókból kapni. 300-350 néző van Toponáron, kicsi a hely 
annyira sokan vannak. Köszönte, amit Toponár fejlesztéséért tettek. A 2017-es évhez jó erőt, 
egészséget kívánt a képviselő-testületnek. 
 
dr. Takács Richárd Kaposvár….:  
 
Negatívabb hangvételben szólna hozzá a mai naphoz. Polgármester úr kampánybeszédéhez 
visszakanyarodva gáz is van Kaposváron, elég nagy gáz jelenleg. Kaposvári lakosként áll itt, 
gondolja ki lesz hegyezve képviselői mivoltára, azért a valóságot megpróbálja elmondani. 
Gratulált az egész FIDESZ-es képviselő-testületnek és a polgármesternek, hogy közel 20 év 
alatt egy virágzó szépreményű, élettel teli, vidám városból egy kihalt, egyre fogyatkozó 
lakosságú, munkahely nélkül és munkabéreket tekintve messze hátul kullogó, gazdaságilag 
kisemmizett várost hoztak létre. Ahol tulajdonképpen a magához méltó megfigyelés, jelentés, 
illetve a közszférában dolgozók teljes megfélemlítése tapasztalható. Kijelenthető, hogy a 
hazugságokkal ellentétben Kaposvár pusztul, elnéptelenedik. Elmondta, az elmúlt években a 
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propagandával ellentétben ezrek hagyták itt a várost. A fiatalok alig várják, hogy 
leérettségizzenek és el tudjanak menni Budapestre, vagy rengetegen külföldre. A gumiégetős 
kampányban is bebizonyosodott, hogy jó, ha 50 ezren vannak Kaposváron, több ezer passzív 
háztartás van. Aktuális téma, visszakanyarodva a másikakhoz, akár a hó helyzetet mondva, 
kíváncsi arra, hogy ki lesz a felelős, azért amikor ma elütöttek valakit, mert nincs letakarítva a 
Városgondnokság által a közterület. Nincs letakarítva az utca, az út. Úgy gondolja a közpénz 
nem tétel, mert kifizetik a kártérítéseket, amiket sorra elvesztene az önkormányzat, ahogy 
tucatjával veszti el a pereket. Pedig annyi jó, szépreményű jogász van a testületben is, és 
dolgoznak az önkormányzaton. Ha a foci is ennyire palettára került – nem személyes dolog – 
Dér Tamás alpolgármester úr, ahogy hallotta sikeresen csődbe vitte az 1923-ban alapított 
Rákóczi FC-t. Tudomása szerint, amikor oda lett helyezve arról volt szó, hogy személye a 
garancia, hogy pénz fog ide áramolni, ezek tények. Sikertelenség, ami ezt a várost sajnos 
jellemzi, szeretné, ha nem így lenne. Kérdései is lennének, melyeket alá tud támasztani 
iratokkal, nyilatkozatokkal. Valóban igaz-e, hogy a Kaposvár Most politikai lejárató cikkeit, 
melyeket Szekeres Alán név nélkül ír, aki ennek a háznak az alkalmazottja. A polgármester 
ellenőrzi, ad utasítást rájuk és mondja ki, hogy mehetnek-e az újságba. Ez nem személyeskedés, 
de azért az ellenzéki képviselők ezt megerősíthetik, hogy hány lejáratás indult ellenük, akik 
nem politikusok, csak a polgármesternek nem szimpatikusak. Az évszázad óriási beruházásával 
kapcsolatban, ha az intermodális csomópontról kiderül, hogy az nem más, mint esetlegesen az 
OLAF érdeklődésére számot tartó beruházás. Egy hidat 10 m-el arrébb raknak, a 
buszpályaudvarokat arrébb rakják 15 m-el uniós pénzből, akikkel annyira háborúznak, ezek 
érdekes kérdések. Ennyi összegből rengeteg munkahelyet lehetne teremteni, bár mivel 
polgármester úr életében nem teremtett, annyira nem sejti. A gumiégetős kudarca megmutatta, 
hogy mennyi ember van ebben a városban, aki nagyon utálja polgármester urat. Tulajdonképpen 
valószínűsíti meg is fog mutatkozni és azonkívül, ahogy mondta az elején még tanácsokat is 
elfogadnak, szeretné megkérni, hogy menjen vissza abba az erkölcsi fertőbe, ahonnét III/2-es 
besúgóként érkezett. 
 
 
Domján Péter Kaposvár….:  
 
Mivel közbevágott, szeretné megkövetni az urat. Nem egyetértve vele csak, hogy nem illik 
közbevágni. Egy kérése lenne a következő ülésükre küldjön részére egy meghívót. Kaposvári 
polgárként azt mondja, ide nem gyalázkodni jöttek, hanem észrevételt jöttek elmondani. 
 
Zanota Ilona Kaposszentjakab:  
 
Köszönik a 2016. évi támogatást, számítanak rá 2017-ben is. Kultúrházuk 64 éves nagyon 
rászorul a felújítás. Elkezdődött a fűtés korszerűsítése, a belső átalakítások. Több helyiségből 
áll az épület, a kis helyiségben, ha esik az eső az ablak alatt folyik be a víz. Szeretnék az 
ablakokat is idővel kicseréltetni. A külső vakolat nagyon csúnya, ráférne egy kis külső 
tatarozás. A kultúrház előtti részen eső esetén tócsák vannak, szeretnék, ha le térköveznék. 
Hátsó udvaron szeretnének egy 4x4 méteres térkő vagy beton placcot, ha valami rendezvény 
vagy udvari program van meg tudják tartani. Sikálós utcában nagyobb eső esetén a lezúduló sár 
és iszap befolyik az új óvodába. A rács sűrűbb tisztítására kellene oda figyelni és akkor nem 
folyna be az óvodába a sár. Járdákat szeretnének a Móricz Zsigmond utcától a Nádasdi utcáig, 
melyek nem lettek kijavítva, némelyik életveszélyes. A temető nagykaputól a kiskapuig kellene 
az utat megcsinálni. A zártkertek megvilágítása megoldott az egész szentjakabi városrészben. 
Egyedül az Orgonás utcában nem, ahol 12 épület van és abból 10 lakott, itt a lakók szívesen 
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áldoznának anyagiakat is. A Városgondnokságnak köszönik, hogy gyorsan elintézte a hó 
eltakarítását, gond és probléma nélkül lehet közlekedni. 
 
Darabos Anita Kaposvár – Kapos-Zselickertváros….:  
 
Két éve van szelektív szigetük, véleménye szerint megérett a városrész arra, hogy kapjanak 
még kettőt. Útjavítással kapcsolatban elmondta a hátsó részen nagyon lejtősek az utcák. Az a 
javítás, amit csinálnak azzal, hogy a lyukakat betömik kaviccsal, hosszú távon nem megoldás. 
Valami kötő anyagot kellene beletenni, talán lépésenként kellene haladni. Esetleg 
szakaszonként, évente 2-3 utcát javítanának fel, de akkor az hosszú távú lenne. Minden évben 
kiszórnak a lyukakba kavicsokat, ennek így nincs értelme. Köszönik, mert tengelytörés ellen 
kiváló, viszont hosszú távon nem megoldás. Nyilvánvalóan szeretné, ha az egész kertváros le 
lenne aszfaltozva, de úgy gondolja ez nem valószínű. Valami átmeneti megoldást kellene a 
kettő között találni. A lomtalanításnak nagyon örültek, több mint 10 éve nem volt. Szeretnék, 
ha a továbbiakban is lenne. Vannak olyan önkormányzati tulajdonban lévő területek a 
zártkertben, amelyek nem annyira szépek. Ez azt jelenti, hogy nagy rajtuk a gaz, átlógnak ide-
oda és ezeket rendbe kellene tartani. Szép a kertváros, mert az ott lakók rendben tartják, de egy-
egy önkormányzati területnek a gazos látványa nem igazán megfelelő. Véleménye szerint 
megfelelő kommunikációval – mivel össze szedték ezen utcák telkeit – megoldható és 
továbbítja szívesen a listát. Vannak olyan közterületen levő fák, melyek bele lógnak a 
vezetékekbe, melyeket le kellene vágni. Az előző évben beszéltek róla, hogy kivitelezhető lenne 
egy polgárőrség aktívabb jelenléte a kertvárosban. Pár ember már jelezte, hogy lelkes tagja 
lenne a polgárőrségnek. Megköszönte a támogatásokat, a Városgondnokság munkáját, mert 
történtek előre lépések. 
 
Vargáné Friss Judit Kaposvár….:  
 
Nagyon büszke a városra. A fiataloknak az a dolga, hogy lázadjanak, csak meg van annak a 
megfelelő helye. Majd lesznek választások, lehet kampányolni, lehet indulni képviselőnek, 
vagy akár polgármesternek. A Német István programmal kapcsolatban gondoltak-e arra, hogy 
a lakótelepi házak átlagban 40-50 évesek és ugyan fel lettek kívülről újítva, de egyre inkább az 
lesz a probléma, hogy a belső szerelvényezést cserélni kell. Ahol lakik, lakáskasszát gyűjtenek, 
lesz-e lehetőség arra, hogy akik összerakják a megfelelő önerőt és fel akarják újítani a belső 
szerelvényezést pályázhatnak-e. A Szivárvány játszótéren ki lettek cserélve az eszközök, de a 
vízelvezetés változatlan. Amit a legjobban szeretnek gyerekek a csúszda, alatta nincs megoldva. 
Van-e lehetőség, hogy a közmunkások ne folyton váltsák egymást, hanem a lakótelep egyes 
részein, aki tisztességgel dolgozik, legyen állandó. Például, ha 3 hónapra lehetőséget kapnak 
közmunkára, akkor ugyanazon a területen végezzék a közmunkát. Mindig örömmel hall a 
polgárőrségről, de nem látja őket. Próbálta felvenni velük a kapcsolatot, de nem álltak vele 
szóba. Parkosított részről lévén szó, nagyon sok a hajléktalan és rendkívül kellemetlen akár 
betelefonálni. Zárda közben él az édesanyja, az a rész évről évre tél idején a senki földje. 
Egyáltalán nem lett takarítva a hó és ez nagyon nehezíti a közlekedést és parkolást. Ahhoz, 
hogy egy város éljen nem mindig a vezetőktől kell elvárni, hanem maguknak is szervezni kell, 
ahhoz, hogy jól érezzék magukat. 
 
Gede Árpád Töröcske….:  
 
Kaposvár és Töröcske összekötő úton van egy pár buszmegálló, amelyből néhány 
közvilágítással rendelkezik, a többi meg nem. Az egész útszakasz 60 km/h korlátozással 
rendelkezik jelenleg, ilyenkor télen és esős időben nehezen látható. Nagyon sok gyalogos 
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közlekedik rajta, mert ebben a térségben sokan laknak, mivel nincs járda, az úton járnak. Ezért 
lenne jó valami világítás, hogy jobban látható legyen. Maga az út állapota is hagy némi 
hiányosságot, általában mindegyik belső íves kanyarnál az útpadka rossz állapotú. Tavaly 
ősszel kaptak rá foltozást, de ettől még az útpadka nem jó állapotú. Töröcskei városrész, 
játszóterük van, ami felújításra szorul, van nagyon sok járda és vízelvezetés is. Kérné, hogy 
évente legalább lássák a jelenlétét a városnak, valami kicsi készüljön. Nincs különlegesen 
előrébb lévő a másikhoz képest, de nyilván valami párbeszéd lenne a város irányából, ha látnák 
az ott lakók, hogy valami elkészült. Beszélt polgármester úr a jövendőről, a nagyobb 
beruházásokról, ha megoldható mindenféle vállalkozást valamilyen szinten a város 
megkeressen és tájékoztassa arról, hogy milyen kedvezményekkel, akár munkásokkal tudna 
kedvezményeket igénybe venni. Ha elindul egy vállalkozás, akkor ott nagyon sok dolog van, 
nem biztos, hogy a vállalkozás vezetőnek van energiája, hogy utána jár, mit hol lehet pályázni, 
a város mit tud adni, ezért mit kell neki teljesíteni. Ez lehet ilyen szempontból is segítség lenne 
akár a kezdőknek, akár a már meglévő vállalkozások vezetőinek.  
 
Kárpátiné Deák Tímea Kaposvár….:  
 
Az előtte szólók közül Takács úrra reagálna annyiban, hogy örül, hogy itt van. Azt mondta, 
hogy 50 ezren vannak itthon, ennek örül, mert akkor valószínűleg előbb-utóbb beáll a 
fejlesztések és pozitív javaslatok mögé. A Városligetben a futópályán nagyon sokan 
kerékpároznak és görkorcsolyáznak, ahogy kijön a jó idő egyre többen fognak. Gyanítja, ez a 
pályának nem tesz túl jót, vannak kirakva táblák, talán a legalsó sorban ott van, hogy tilos, de 
véleménye szerint nem elég figyelemfelhívó. Nagyon sokszor kiégnek a lámpák, melyek elég 
későn kerülnek kijavításra. A Németh István program keretében a Desedára kivezető kerékpárút 
bővítésre kerül. Van-e lehetőség arra, hogy egy földutat lehetne-e a kerékpárút mellé tenni? 
Nagyon sokan használják futásra azt az utat is, ha szélesítve lesz, nem tudja mennyi rész marad 
a futóknak. Illetve nagyon sokan sétáltatják ott a kutyáikat, ami elég veszélyes a 
kerékpárosokra, kisgyerekesekre és futókra. Pázmány Péter utcán az a probléma, hogy a 36. és 
a 48. szám közötti szakaszon meg lett csinálva a díszburkolat a járdán, viszont annyira kicsi a 
padka, hogy az autók rendszerint ott közlekednek és ez a gyerekekre nagyon veszélyes. Ha 
kifelé megyünk a városból bal szélen parkolási lehetőség van, azért hogy elférjen, a kétsávú 
forgalom az autók felmennek a járdára. A Németh István fasor, hogy végig fizetős lett kitolódott 
a szabad parkolási zóna a Pázmány Péter utcára, ezért egész katasztrófává vált. Polgármester 
urat lehet, hogy utálják nagyon sokan, de szeretik és tisztelik is nagyon sokan. 
 
 
Czékus Adrián:  
 
Az új buszokkal kapcsolatban azt mondta valamikor polgármester úr, hogy felére csökkent a 
fenntartási költség és kérdése volt, hogy lehetséges lenne-e valamilyen szintű járatbővítés? Ha 
nem is minden nap, de péntek és szombat este, amikor rengetegen vannak lent a városban, hogy 
az utolsó busz ne 22.30 órakor jöjjön el az állomásról, hanem esetleg, ha éjfél után be tudnának 
iktatni egy járatot. Egy hónapban, ha csak taxiznak az 5.000.- Ft. Másik kérdése az lenne, hogy 
lehet-e arra számítani, hogy az Egyetem és Kaposvár közötti részt kerékpárúttal vagy 
gyalogúttal összekötni? Jártak már úgy, hogy haza kellett gyalogolniuk, de ez az úttest mellett 
nem a legpraktikusabb. 
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Árok Kornél Kaposvár:  
 
Volt egy vita a fiatalember és a hölgy között, azt gondolja sokkal szerencsésebb meghallgatni 
a fiatalokat, mint hogy lázadjanak, mert hozzá hasonló korúak lázadtak 1948-ban és 1956-ban 
is. Ezt nem várná meg. Polgármester úrhoz eljuttatta a kérdéseit írásban, melyre részben kapott 
válaszokat, a többit a honlapon szereplő információ szerint írásban várná. Azonban a 
sportfejlesztésekkel kapcsolatban egy kérdése felmerült. Nagy meglepetésére a város egyik 
tehetséges úszóját Hosszú Katinkánál látta, hogy átszerződött Dudás Dániel. Azt gondolja, 
hogy nem elég a városban sport fejlesztéseket eszközölni, hanem az élsportolóikat is meg 
kellene tartani. Nem tudja, hogy ennek mi volt az oka, hogy itt hagyta a kaposvári úszó sportot 
és átment Budapestre. Úgy hallotta, hogy a lovardánál is vannak problémák. Véleménye szerint 
utána kellene ennek is nézni, hogy az élsportolóikat tartsák meg. 
 
 
Bradánovics Bendegúz Kaposvár….:  
 
Tudják, hogy az oktatásügy egésze át lett csatolva a KLIK-hez, de olyan kérdése lenne, hogy 
az önkormányzat mennyiben próbálja majd segíteni azokat a fiatalokat, akik esetlegesen 16 
éves korból kiestek az oktatásból, nem volt megfelelő motivációjuk, vagy anyagi körülmények 
miatt és emiatt be kellett lépni a közmunka programba. Ezáltal el lett „lehetetlenítve” a jövőjük, 
mert abból már annyira nagyon sajnos már nem lehet kilépni. 
 
Csoma Andrea Kaposvár….:  
 
Át lesz adva az állomás épülete és szeretné tudni, mert sok az idős ember ahol lakik, hogy lesz-
e Postahivatal? 
 
Szita Károly polgármester:  
 
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Nagyon szépen köszönöm a feltett kérdéseket, és engedjék meg, hogy elsősorban azzal kezdje, 
hogy fogja érinteni a répáspusztai kérdéseket is függetlenül attól, hogy már hazament, majd 
átadják a kérdezőknek. Mindenkit szeretettel várnak a közmeghallgatáson, de akár a Jobbik, 
akár a Szociál Demokrata Párt tisztelt képviselői, MSZP képviselője most már. Elég hosszú 
volt az élet sprektuma és különböző pártok közötti mozgása. Nagyon szívesen várom is a 
kérdéseiket, csak azt szeretném tisztelettel javasolni mindnyájuknak, hogy a pártgyűlésen 
megszokott hozzászólásaikat 2018-ban az országgyűlési választásokon, 2019-ben pedig az 
önkormányzati választásokon kampányban használják és a kaposváriak majd el fogják dönteni, 
hogy kik azok, akikkel a bizalmukkal megtisztelik őket. Sok sikert kívánok ehhez a munkához 
mindkettőjüknek, aztán hajrá, előre. Én megyek a magam útján, maguk pedig mennek az Önök 
útján, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Minden esetre én optimista vagyok az elmúlt 
20 esztendőt tekintve. Sütő Jánosné kérdezett sok mindent. A futballpályát elegyengetjük tavaly 
ez elhangzott itt, csak szeretném mondani. A közösségi ház felújítását elkezdjük, nem tudom, 
hogy hány éves az épület, de a 100 éves kortól teljesen függetlenül. A ház és ez minden 
közösségi házra vonatkozik a szentjakabi közösségi házra is, ezeknek az épületeknek nem 
csupán az a funkciója, hogy ott vannak és állnak. Hanem az a funkciója, hogy lehetőséget és 
teret engednek arra, hogyha össze akarnak jönni emberek egymással találkozni és beszélgetni, 
esetleg elkölteni egy jó vacsorát, vagy énekelni, vagy meccset nézni, ultizni, vagy sakkozni, 
akkor van egy olyan hely és van egy olyan lehetőség, ahova összejöhetnek és megkapják erre a 
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lehetőséget. Ezért fontos, ezért tartottuk meg egyébként ezeket a házakat, még akkor is, ha 
elveszítették a funkciójukat. Volt olyan könyvtár, amikor a könyvtárak átrendezésénél és 
bezárásánál kiürültek az adott ingatlanok, de mégis megtartottuk azt az ingatlant, annak 
érdekében, hogy a közösség kapjon erre lehetőséget. Fontos funkciót töltenek be, nem ifjúsági 
házak most már, mint ahogy régen voltak, hanem valóban közösségi házak. Általában sajnos 
az idősebb korosztály – nem az idősebb korosztály miatt sajnos – de csak az idősebb korosztály 
az, aki fontosnak érzi, hogy használja ezeket a tereket és házakat. A fiatalok más irányba 
indulnak el. Közművek tekintetében akár a gáz, akár az Internet az a szolgáltatók feladata. Úgy 
működik most, hogy amennyiben a szolgáltató látja, hogy van előfizető, akkor oda viszi a 
beruházást. Amennyiben a szolgáltató látja, hogy alig lenne csak előfizető, akkor nem fogja 
odavinni a beruházását. Nem városi beruházásban épülnek ezek a közművek, hanem a 
szolgáltató, mondjuk az internet szolgáltató dönti el, a kábel tv szolgáltató dönti el, a DIGI dönti 
el, hogy neki megéri-e oda kihúzni a kábelt, mert van annyi előfizetője, hogy a beruházási 
költsége megtérül. Ha nem térül meg, nem fogja oda vinni ezt a szolgáltatást és maradnak a 
parabola antennák például a televízióknál. Mindegy, hogy kinek a tulajdona a terület, a 
tekintetben persze maga rendelkezik a saját maga tulajdonával, de szemetet nem tárolhat ott és 
nem rakhat le. El is kérjük ezt a címet, jegyző úr kérnélek rá. Nem mondtam mindent, de nem 
is akartam, mert úgy is fogok vele találkozni. 
 
Domján Péter Úr! 
 
A Hegyi-Virág utcai sarok veszélyes, ebben az évben meg lesz csinálva. Több mint egy milliárd 
forintot költünk útfelújításra és itt a burkolattal lesz valami. Nem tudom mi a műszaki 
megoldás, de csúszik, mert olyan az aszfalt. Megtalálták a megfelelő műszaki megoldást, 
főmérnök úrék, ha jól emlékszem 30 millió forint maga a beruházás, de hozzá fognak nyúlni. 
Remélem, megtalálják a megfelelő módszert és ez a probléma el fog tűnni. Nagyon örülök a 
Tekergő, vagyis a közbringa rendszerre vonatkozó megjegyzésre, így a lehetőségem meg van 
arra. Ugye kísérleti jelleggel jött ide Magyarországon először hozzánk az elektromos biciklik, 
amelyeket úgy tessenek elképzelni, aki még nem ült rá, hogy ezek nem olyanok, mint a 
kismotorok. Ezek csak rásegítenek magában a hajtásra, nem veszi át a tekerésnek a feladatát 
senkitől, csak rásegít. Nem is a mi tulajdonunk sem maga a kiépített állomás, sem maga a 
rollerek, illetve a kerékpárok. Viszont azért hoztuk ide és azért adtunk teret arra, hogy ezt 
felépítsék Kaposváron és megépítsék, mert kíváncsiak voltunk rá, hogy a budapesti Bubi után 
egy ilyen közbringa rendszer mennyire lesz közkedvelt ebben a városban. Négy állomása van 
csak jelen pillanatban, s tudtuk, hogy nem ez a végleges, ha kedvelt lesz, ezt csak ki akartuk 
próbálni. Több mint 500-an váltottak már rá jegyet, bérletet, de több ezren használják egyébként 
ezeket a bicikliket. Ez bátorított fel bennünket arra, hogy most – a TOP rendszerben el is 
nyertük – újabb, összesen 15 állomást fogunk létesíteni Kaposváron és vásárolunk, mi fogunk 
vásárolni városi tulajdonba bicikliket, amelyek között vannak mechanikus tekerők, meg vannak 
elektromos rásegítő biciklik is. Ezzel már majdnem be tudjuk hálózni az egész várost. Vagyis 
érdemes lesz azt tenni, mint amit tesznek, hogyha bemérhető a célpont, hogy hova megy az 
ember, kiveszi ezt a biciklit, a következő állomáson pedig ott hagyja. Aztán elmegy a 
következőre, ahol megint felvesz egyet. Ezt azzal tudjuk elérni, ha kibővítettük ezt a rendszert, 
ebben az évben, vagy a következő évben, ebben bizonytalan vagyok, de ki fogjuk bővíteni és 
15 újjal ellátjuk. Nagyon reméli, hogy a Kapos Extra tudósítani fog, mint általában a végén, a 
mostani közmeghallgatásról is és őszintén le fogja írni az Önök véleményét, és az Önök 
hangulatnyilvánítását is, egy-két hozzászólás kapcsán.  
 
Amiről tavaly megállapodtunk játszótér építés a Toponáron. Csak kettőt említek meg, 
megkötöttük a megfelelő megállapodást az iskola udvarán. Megállapodtunk, hogy az önerejét 
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vállaljuk a labdarugó klub öltöző javításáról, mindegyik benne van a 2017. évi költségvetésben. 
Mindegyik, amiben megállapodtunk és tesszük 2016-ban előkészítettük, most TAO pályázatot 
nyert el a futballklub. Ezt az igényt nyújtotta be és az önerő is szerepel a költségvetésünkben, 
mert ebbe állapodtunk meg. Kérem a kollégáimat arra, hogy nézzék meg és cseréljék ki a 
fekvőrendőrt. Azt is bevallom Önöknek őszintén, hogy a fekvőrendőr az nem fogja átvenni a 
fegyelmezett autós helyét. Ahhoz, hogy a fekvőrendőr az arra ösztökéljen bennünket, hogy ne 
menjünk jobban 30-al, arra 10 méterenként kellene fekvőrendőröket telepíteni. Nem csak utca 
elejére, a közepére, meg a végére. Gondolják el, hogy néznének ki lakóutcáink, ha 10 
méterenként lennének fekvőrendőrök. Utána meg elkezdenének bennünket anyázni, hogy ugrál 
a kocsi, nem tudnak menni, az lenne a következő. Itt nekünk kell autós embereknek 
fegyelmezettebbek lennünk. Mikor látjuk, hogy van egy lakóutca és kint a lakóutca tábla, akkor 
mindenkinek jusson eszébe a saját gyereke, meg a saját unokája. Mintha őket látná kint az utcán. 
Nem tudok mást mondani, jusson eszébe a saját gyereke, meg a saját unokája, akikre vigyáz, 
mint a szeme fényére, hogy lehetnek kint gyerekek, idősebbek is és vigyázzon rájuk, mint a 
szeme fényére. A padkát megcsináltatom, de megint ki fogják kerülni. A fekvőrendőrt végig, 
hosszában ki lehetne rakni, de akkor döccen egyet a Posta utcának az elején, aztán tűz neki 
egészen a focipályáig és megy tovább ez a végeredménye. Itt csak azt szeretném mondani, mint 
Répáspusztán is, hogy kint vannak a kutyák. Hozzánk jönnek ilyen problémákkal, de ez a 
probléma is olyan, persze megpróbáljuk megoldani, de nem fogjuk tudni megoldani ezt a 
problémát addig, amíg a kutyatartó nem érzi azt, hogy mi van akkor, ha szabadon hagyott 
kutyája mondjuk, vagy másnak a szabadon hagyott kutyája mondjuk a saját gyerekét, vagy az 
unokáját ugatná meg, ijesztené meg, vagy netán harapná meg. Arra kell mindig gondolni, hogy 
okozok-e kárt annak, vagy teremtek-e veszélyt azzal a magatartással, amit csinálok másnak. Ha 
ez mindig eszünkbe jut, akkor azt hiszem jóval fegyelmezettebbek leszünk, akár kutyások, vagy 
nem kutyások. Nekem is van kutyám, vagy akár autósok, akik egy lakóutcába bemennek, és ott 
gyerekeket látnak szaladgálni, fekvőrendőr ide, fekvőrendőr oda, akkor is lassabban megyek, 
hogy nehogy bajt, vagy problémát okozzak.  
 
Én nem látom annak akadályát, hogy a részönkormányzatok megkapják a közmunkásokat, amit 
kértek, várom majd a listát. Hajrá Toponár a futballban is, mert ez egy nagyon fontos dolog. 
 
Most a fűtéskorszerűsítés folyik Szentjakabon. A kultúrház előtti térkövezés, Sikálós út. Ezt 
alpolgármester úr jelezte, hogy ott meg fogják hosszabbítani a vízelvezetést, a víznyelő rácsot, 
hogy az óvodában megjelenő probléma szűnjék meg. A Móriczba a költségvetésünkben bent 
van a járda, a Móricz és a Nádasdi közötti járda az bent van a 2017-es költségvetésünkben. A 
temetői részt megnézem. Ott csináltunk már rendet, közvilágítást vittünk oda fel, mert az sem 
volt. A Sikálóson vittük fel a közvilágítást, meg fogom nézetni, hogy itt tudunk-e még inkább 
rendezett körülményeket teremteni és a zártkerti közvilágításnál ugyanúgy megvalósul. Ebben 
az esztendőben is külterületi beruházási alapunk. A külterületi beruházási alap adja meg a 
lehetőséget arra, hogy közvilágítást építsünk a zártkertekbe, úgy ahogy megépítettük több 
helyen is. Ennek az a feltétele, hogy be kell, hogy nyújtsák ehhez a pályázatot. 50 %-át a 
költségnek az ott élőknek vállalni kell és a másik 50 %-át pedig adja maga a város, így épülnek 
utak, közvilágítások, egyéb magában a zártkertekben. A területi térrendezéseket pedig 
alpolgármester úrra bízom, mint a körzet képviselőjére is, hogy feladatként tekintse és kezelje 
őket. 
 
Nagyon örül annak, hogy zártkertekben is beváltak a szelektív gyűjtők. Tavaly, akik itt voltak 
emlékeznek rá, akik nem azoknak mondom. Kértek a töröcskei zártkertbe szelektív gyűjtőt, 
amiket mi már beszedtünk most a Városgondnoksággal, mert most már házhoz menő szelektív 
szállítás van. Magam megmondom őszintén dilemmáztam rajta, hogy valahol megéri-e oda 
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kivinni, viszi-e oda valaki szelektíven a hulladékot, és mondtam csináljuk meg próbaképpen és 
nagyon örülök neki, hogy megtelnek ezek a gyűjtők. Meg fogom kérdezni az ürítőket is, akik 
rendszeresen szállítják, és mivel sokat begyűjtünk magából a városból oda, ahova már odaadtuk 
a kék kukákat, amibe a szelektív szemetet tesszük, ezért van is szelektív gyűjtőnk, így akkor 
tudunk kivinni Töröcskére. Úgy is az a gondunk, hogy mit kezdjünk ezekkel a gyűjtőkkel. 
Zártkert útjavítás azért problémásabb, mert a hozzáértők egyértelműen azt mondják és nem 
csupán a horhós utcákra jellemző ez, hogy csinálhat az ember aszfalt utat, amíg a területnek a 
csapadékvíz elvezetését nem oldja meg, akkor mindegy, hogy aszfalt, vagy mindegy hogy kő. 
Az aszfaltot alámossa, előbb-utóbb tönkre megy. Ebben az évben körülbelül 80 millió forintot 
fogunk költeni a zártkertek útjavítására, de a szándékunk az, hogy ezeket mindig javítanunk 
kell. Ott ahol nincs csapadékvíz elvezetés az utakat mindig javítanunk kell, mi erre készülünk, 
és erre számítunk. Pont ma volt egy megbeszélésünk ez sem árt egyébként, ha tudják. Van egy 
úgynevezett inert hulladék feldolgozója Kaposvárnak, ez kint van a Nádasdi utcában, a bezárt 
szeméttelepünkkel szemben. Nagyon sok bontás lesz Kaposváron építkezés miatt és szeretnénk 
egy olyan törőgépet is vásárolni, amely megtöri, osztályozza, mondjuk a tégla, meg a beton 
törmeléket, megvásároljuk saját cégünként, és azt útalapként, útjavításra használjuk majd fel. 
A kettő együtt az a 80 millió forintunk, illetve ez, én nem mondom, hogy megoldja a zártkerti 
utak problémáját, mert sok, nem fogjuk tudni megoldani, de igyekezni fogunk, de előrelépés 
lesz a tavalyi évhez képest. Lomtalanítás idén is lesz, úgy ahogy a városon belül, idén a 
zártkertekben is szintén lesz. Tavaly volt talán az első esztendő, amikor a zártkertekben is 
megadtuk azt a lehetőséget, hogy konténereket vittünk oda, hogy ne szanaszét, meg az árok 
partjára kerüljön a szemét, hanem lomtalanítva legyen. Azt nem szabad megengednünk, hogy 
önkormányzati tulajdonban levő telek gazos legyen, mert akkor nincs erkölcsi alapunk 
megkérni a tulajdonnal rendelkező telektulajdonosokat arra, hogy ne engedjék magasra nőni a 
gazt, mert akkor joggal mondják azt, hogy maga ne kérjen ilyet, amikor ott van mellettem az 
önkormányzat tulajdonában levő telek és az sincs lekaszálva. Szeretném kérni azt a listát, ilyen 
nincs. Pontosabban van, mert nyilvánvaló, ha panaszként jelentkezik, de nem megengedhető. 
Ugyan ezt kérem a fákra is, amiről beszéltünk. A polgárőrség úgy működik, hogy tessék 
megszervezni mindenkinek magának. Van a Kaposvári Polgárőr Egyesület, azt Kaposvár 
városa pénzzel is támogatja. Ebben az évben is a költségvetésünkben több, mint 1 millió forint, 
de lehet, hogy több támogatást adunk át a Polgárőr Egyesületnek. Ennek a Polgárőr 
Egyesületnek a feladata az általunk és a Belügyminisztériumtól is az Országos Polgárőr 
Egyesülettől is kapott támogatásból majd finanszírozni és működtetni a különböző 
városrészekben szerveződő Polgárőr Egyesületeket. Mi ezt nem tudjuk megszervezni, nekik 
kell megszervezni és ott, ha kialakulnak – én nagyon örülök neki, ha kialakulnának – olyan 
szervező közösségek és a töröcskeiek, zártkertben élők egy része azt tenné, hogy most önként 
szolgálatot vállalok. Minél több ilyen egyesület alakul, nekünk a tekintetben jelent kihívást, 
hogy többfelé kell osztaniuk a rendelkezésre álló pénzt, és hogyha nekünk van, akkor adjunk 
többet. Ha már több felé kell osztani, akkor mindenkinek jusson belőle. Itt ez lenne a feladat.  
 
Lakótelepek, nagyon remélem, hogy el fog odáig jutni majd az állam is, hogy erre is ír ki 
pályázatot. Ahogy sikerült megszépítenünk a lakótelepeket kívülről, ahogy sikerült a 
panelprogram keretén belül, kicserélni az ablakaikat, leszigetelni ezeket a házakat. Ugye 
hármas összefogással, az állam adott támogatást 1/3-ot, az önkormányzat mellé tette 
támogatásként az 1/3-ot és 1/3 részt kellett az ingatlan tulajdonosnak és a társasháznak is 
betenni. A belső vezetékrendszerekre is valamikor rá fog kerülni, mert annyi idős a vízvezeték 
rendszer, ahány éves a ház. Annyi idős a falun belüli szennyvízcsatorna rendszer, ahány éves a 
ház. Annyi idős a bojlervezeték, ha bojler van, ahány éves a ház, tele lehet vízkővel, nagyon 
sok mindennel. Ez azért jóval bonyolultabb, mert ezt követően, ha valaki ehhez hozzányúl, 
mindenki tudja a saját maga házában, teljes lakásfelújítást jelent azt követően, mert nem elég 
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csak levakolni utána a helyet, pedig ez üdvös megoldás lenne. Nagyon remélem, hogy erre lesz 
pályázati rendszer és támogatás, mert ezt egyedül senki nem fogja tudni megcsinálni. Mert nem 
elég csak önmagában a lakáson belül kicserélni mondjuk a vízvezeték rendszert, az oda 
felmenőket is, ami oda felviszi azt is ki kell cserélni, mert ugyan úgy viszi tovább a koszt. A 
csúszda alatti részt kicsúszkálják, ugye apró kavicsok vannak ott. A Városgondnokság ebben 
az évben is, amikor kijön a tavasz úgy is megy neki majd az összes játszóterünknek és elvégzi 
azokat a karbantartásokat, javításokat, amelyek a jó idő ki álltával fogadja a gyerekeket, hogy 
menjenek oda. A közmunkásoknál nem az a cél, hogy közmunkások maradjanak. A 
közmunkásokat is kettő csoportra lehet bontani. Az egyik csoport az a közmunkásokon belül, 
aki ki akar törni a közmunkás létből, nem akar közmunkás lenni, nem elégszik meg azzal, hogy 
közmunkás szeretne állandó és fix állást magának. Őket segítenünk kell, nekik azt a lehetőséget 
kell megadni, hogy ki tudjanak jönni a közmunkás világból. De vannak olyanok is, akik a 
közmunkát csak azért fogadják el, hogy állásba juthassanak, aztán két napot dolgoznak és 
gyorsan elmennek táppénzre, hogy pénzt kapjanak. Nem azért fogadják el, mert dolgozni 
akarnak, hanem azért fogadják el, hogy valamivel több pénzt kapjanak, mint ami segély 
formájában megjelenik. De a munka az nem az erősségük, hogy finoman fogalmazzak. Értük 
nincs ez az irányú felelősségem, mint az első részre mondtam. Vannak köztük nagyon 
tisztességesek, itt is elhangzott, mert az emberek látják, hogy nagyon jól dolgoznak, így 
állandóan dolgoznak, akkor őket szeretnék viszont látni ezen a részen is. Kaposvár, a 
költségvetésünkben bent szerepel következő évben is, az önkormányzatunk körülbelül 600 
közmunkás alkalmazásával számol. Ezen túlmenően vannak még közmunkások, mert a SEFAG 
is alkalmazza őket, több állami intézmény is alkalmazza őket, mi ennyivel számolunk. 
Ugyanakkor egy olyan programot indítunk és arról nem beszéltem, de ennek a kérdésnek a 
kapcsán megemlítem, amikor a motivált, de hátrányos helyzetű és alacsony iskolai végzettségű 
emberek, akik jelen pillanatban a közmunkás állományban vannak, egy olyan rendszeren 
mennek keresztül – 1,2 milliárd forintot fogunk erre költeni – amely 2020-ra azt a lehetőséget 
adja meg, hogy 843 főnek munkahelyének kell, hogy legyen. Kaposvári Városfejlesztési Kft. 
koordinálja és végzi ezt a feladatot. Az a cél, hogy végleges munkalehetőséget tudjunk 
számukra, biztosítani. Zárda köz, be kell menni a sószóróval is, meg a hótolóval is és el kell 
végezni azt a munkát, amire nem volt idő ezek szerint elvégezni. Nem tudok erre mást mondani, 
köszönöm szépen a jelzést.  
 
Gede Árpád úr! 
 
Nem is lesz egyelőre közvilágítás az utakon. Az annyira meghaladná az erőnket, hogy ott nem 
is volt soha közvilágítás. Viszünk be a zártkerti utakba, arra Ön is emlékszik, Töröcskén 
megterveztettük 5 millió forintért, aztán bevittük. Utána 100 %-ban önkormányzati pénzen is 
ebbe az 50-50 %-os zártkerti pályázati alapba is és járdát sem fogunk építeni egész biztos. Nem 
akarok olcsó ígéreteket tenni, hogy megvizsgálom, tudom, hogy nem lesz rá erőnk, hogy most 
Kaposvárt a 4 sávostól össze kössük a töröcskei városrésszel, nem fogjuk tudni megcsinálni. 
Örülök, ha a töröcskei járdákat rendbe tudjuk tartani. Töröcskei városrészben a nagy 
beruházásokkal végeztünk. Bevittük a gázt, mert ugye az sem volt Töröcskén. Megcsináltuk a 
szennyvizet, az sem volt. Elkezdtük burkolni a csapadékvíz elvezető árkokat. Jól tudom idén is 
sor kerül és megy ez tovább. Ezek voltak a látványosabb részek magában a töröcskei 
városrészben. A részönkormányzat fogalmazzon meg egy listát és nagyon szeretném, hogy 
inkább nekik adom majd oda azt a pénzt, de oldják meg saját maguk és önerőből, ami 
megoldható abból a pénzből. Csak szedjenek össze egy fontossági sorrendet. Az ottani 
közösségeket egyébként nem csupán a részönkormányzat, hanem a polgármesteri keret is 
támogatja. Legutóbb például 100 ezer forintot adtunk a nyugdíjas egyesületének, ha jól 
emlékszem rá laptopot akartak vásárolni és megteszik. Várom a javaslatokat, ezt tudom 
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mondani a töröcskei városrésznek, nemcsak mondani, hanem kérni is őket. Az útpadkát megint 
javítani fogjuk, aztán megint ki fogják járni. Jön egy nagy eső főleg, ahogy megyünk lefelé, 
azon a részen megint ki fogják járni. Nem akarom vigasztalni, én gyakran járok arra felé, akkor, 
amikor körbe nézek a városban. Nem olyan rossz az az út, én tudok a városban ennél jóval 
rosszabb utakat, mint ahogy lemegyek ezen az úton. Nem mondom azt, hogy kiváló, de nem 
mondom azt sem, hogy betartjuk a kint lévő forgalomkorlátozó táblákat, mert az sem lenne 
igaz, hogy ezt betartjuk. Az ötlet jó, van egy vállalkozásokkal foglalkozó kolleganőm, aki itt 
dolgozik a Polgármesteri Hivatalban. Én át fogom neki adni ezt a javaslatot, hogy a kezdő 
vállalkozók, habár ők maguk is tudják, de kapjanak egy olyan tájékoztatást, hogy milyen 
lehetőségeik vannak. Akár a vállalkozási központnál, ami nem hozzánk tartozik, hisz vannak 
ezek startap kezdő pénzek, támogatások vállalkozásoknak, hogy azokat foglaljuk össze egy 
csokorba. Ez egy nagyon hasznos javaslat és adjunk számukra egy tájékoztatást, aztán eldöntik, 
hogy élnek vele, avagy nem élnek vele.  
 
Abban szeretnék segítséget kérni, mert a Városliget az egyik gyöngyszemünk itt bent a 
városban. Minden évben, az elmúlt éveket is figyelembe véve apránként beviszünk valami újat 
a Városligetbe. Legutóbb például bevittük a rekord tám futópályát, az edző erőnléti játékot, sok 
mindent, legutóbb tavaly a kosárpályát építettük, hogy ott van egy parkőr. Persze ő szólni fog, 
kirakja a táblát, de az a tapasztalatom, hogy egy-egy tábla az nem fogja megakadályozni a 
renitenst arra, agyatlant, nem tudok mást mondani erre, aki a futópályán biciklivel megy. 
Szóljatok neki, szóljatok rá, szedjétek le a bicikliről. Nem tudok erre mást mondani, sokkal 
hatékonyabb ez a módszer, hogyha egyszer nem érzékeli azt, hogy egy településen rend mellett 
lehet csak élni. S nem mindegy, hogy a rend határait meddig szorítom, de ez már a rendetlenség 
határa, amikor olyat használok olyanra, ami nem arra való. Az azért futópálya, hogy ott 
fussanak, 998 m azt hiszem, hogyha körbeértek ezen a rekord támon. Ebbe segítsetek nekünk. 
Ott viszont a lámpák, hogyha kiégnek, akkor soron kívül javíttatnunk kell. Fel is írtam 
magamnak, erre szeretném, hogyha figyelmet fordítanátok jegyző úr. Desedára kimenő 
kerékpárút. Nem fogjuk szélesíteni. A Desedára kimenő kerékpárút az első kaposvári 
kerékpárút, ami Kaposváron épült. Ugye megépült egyszer a 4 sávos út mellett, amikor a 4 
sávos épület az a rövidebb kerékpár sávszakasz, ott a bevásárló központok előtt. Megépült a 
90-es évek elején a Sportcsarnok és a Deseda közötti 5 km hosszú kerékpárút. Ha jól emlékszem 
már 80 millió körül van a felújítási költsége, irgalmatlan pénz. Felújítjuk most, nem volt még 
felújítva ez a kerékpárút. Felújítjuk, de nem fogjuk kiszélesíteni, így is használják a motorosok. 
Ha kiszélesítjük, akkor még autósok is fogják előbb-utóbb használni, mert megtalálják a 
módját, hogy hogy menjenek rá, az a bicikliseknek való. Nem tudom mi a megoldás, Pázmány 
Péter utcát meg fogom nézetni. 
 
Én ezt tudom támogatni, amit felvetett. Ugyanúgy, ahogy tudom azt is támogatni, s kértem is, 
hogy indítsunk kísérleti járatokat arra, hogy az egyetemisták, akik kollégisták és ott vannak, 
hogyha kell, bármikor indítunk és meg is finanszírozzuk a buszjáratot, csak jöjjenek már be. Ne 
ott kint, és ne Toponáron a Muskátliban töltsék csupán a teljes estéjüket, ami ott van. Hát kicsi, 
de sok jó ember kis helyen is elfér. Meg, ha olcsó a fröccs, akkor meg még többen elférnek és 
ennek is van racionalitása, amit mondott, hogy legalább a hétvégére. Meg fogom vizsgáltatni, 
hogy ez mennyibe kerül. Meg fogom nézni, azt – mert ezen biztos nem az ingyen utazók 
utaznának, mert a fiatalok használnák elsősorban – milyen formában, milyen vidékekre, milyen 
költséggel tudnánk ezt megtenni, azért, hogy ne taxit kelljen fogadni. Ha már bejönnek, isznak 
egy sört nyilvánvaló, ha autójuk is van, akkor se autóval jönnek, hanem hogy haza tudjanak 
jönni. Nem ígérem biztosra, de azt határozottan, hogy megnézetem, hogy meg tudjuk-e oldani 
ezt a felvetést, mert ennek van racionalitása. Most a kerékpárút hálózat bővítésénél 16 km új 
kerékpárutat, illetve kerékpársávot építünk, és ebbe szerepel egészen az Egyetemig kimenő 
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kerékpárút az adott területen. De ettől függetlenül a 4 sávoson majd nem lehet kerékpározni, de 
viszont meg lesz az a lehetőség, csak lehet kerekezve kicsit hosszabb, ahol szabályos 
körülmények között és biztonságosan el lehet jutni az Egyetemre kerékpárral és az Egyetemről 
pedig kerékpárral is befele. Nemcsak az egyetemisták miatt tesszük ezt meg, hanem többen 
kérték, ugye fel van fűzve az a szakasz a Szántódi út vállalatokkal KVGY, Videoton, Lakics 
Kft. mind ezen a vonalon van. Kérték azt, hogy többen szeretnének kerékpárral menni dolgozni, 
az ő érdekeiket is szolgálni fogja ez a kerékpárút. 
 
Dudás Dániel rengeteg pénzt kapott tőlünk, rengeteg pénzt, olimpiai reménységünk volt. 
Szerelmes lett, de általában a fiatalok bele esnek. Elment tőlünk, de nem a Katinkába, elment 
tőlünk, aztán visszahoztuk. Megint nagyon sok pénzt adtunk neki, és most elment nyúlnak. 
Sajnos és nagyon sajnálom. Nyúl az az, aki edzőtárs. 
 
Nem a KLIK-é az oktatás. Én azt szeretném javasolni, hogy aki gimnáziumba megy, az ne 
hagyja abba, ne bukjon meg. Nagyon fontos szempont. Aki elmegy tanulni, az járjon be 
iskolába, ha felszólítják felelni, akkor feleljen, végezze a leckét annak érdekében, hogy ne 
bukjon meg. Nem fogok tudni mit kezdeni azokkal, akik gimnáziumot vállalnak és megbuknak 
azért, mert nem járnak be iskolába, meg nem tanulnak. Nincs mese. Azt javaslom Önnek is, 
hogy végezze el, ha elment gimibe akkor végezze el. Ha úgy érzi, hogy nem akar tovább menni 
egyetemre, mert elment tőle a kedve, akkor meg tanuljon szakmát. Ezt jó szándékkal mondom. 
Megnéztem a kaposvári munkanélküliségi adatokat. A legtöbb munkanélküli Kaposváron a 
gimnáziumi érettségivel rendelkezők között van. Akiknek nincs szakmája, nem mentek tovább, 
csak érettségivel rendelkeznek. Ők tudnak a legnehezebben elhelyezkedni bárhol. Jó szakma 
nagyon sokat ér, ha nem akar menni továbbtanulni és szakma mellett is lehet érettségizni. 
Megbukott, volt egy botlása, fejezze be, tanuljon. Az adja meg azt a lehetőséget, hogy abból a 
létből, ami egy végzettség nélküli munkát jelent értelmes fiataloknak, abból ki tud szakadni. Én 
ezt csak jó tanácsként szeretném és útravalóként is mondani a nálam fiatalabb embereknek. Jó 
tanácsként, aztán persze rajtuk múlik, hogy megfogadják-e vagy sem. Az én lányom sem 
fogadja meg mindig az apja tanácsát, de ez is már a felnőtt életéhez hozzá tartozik és az ő lelke 
rajta, pedig lehet, hogy jó tanácsot ad a szülő. 
 
Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim jó éjszakát kívánok! Nagyon szépen köszönöm, hogy 
eljöttek!” 
 
 
 

K.m.f. 
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