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Pult Név Voks Frakció 
 
31 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 
  2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
  4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
  5 Dér Tamás alpolgármester 1 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 
  6 Gelencsér Ferencné tanácsnok 1 - 
15 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 Kováts Imre képviselő 1 - 
18 Miháldinecz Gábor képviselő 1 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
  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 köszöntötte a jelenlevőket. Elmondta, hogy a közmeghallgatás 
tartását évi egy alkalommal a törvény írja elő. Kérte a jelenlevőket, hogy aki hozzá szeretne 
szólni, az a mikrofonnál tegye azt a neve és lakcíme megadásával. Az itt meg nem válaszolt 
kérdéseket csak úgy tudja a hivatal megválaszolni.  
Elmondta, hogy erős város lett Kaposvár, az elmúlt évekhez képest most a legalacsonyabb a 
munkanélküliek száma, nincs adóssága a városnak, a város vagyona nőtt, erősödik a helyi 
gazdaság is. Ennek az a következménye, hogy a fizetések is emelkednek, a befolyó adó a város 
megújulására fordítható. Elkészült a 2018. évi költségvetés is, amelyet január 25-én tárgyal a 
Közgyűlés. Kiemelte a Németh István Programot, amely az évszázad legnagyobb 
településfejlesztési programja, amely több, mint 170 milliárd forint értékű beruházást jelent a 
városnak. Ezek a beruházások várhatóan 2019. év végéig kerülnek megvalósításra. A másik 
program a Gyarapodó Kaposvárért nevet viseli. Több elemből áll ez a program is, amelynek az 
otthonteremtési támogatási részét emelte ki, amely a CSOK mellé adott támogatás. A harmadik, 
a munkahely-teremtési támogatási program. Ezt a keretet, amely 50 millió Ft, a vállalkozások 
kaphatják, akik bővíteni szeretnék a dolgozóik létszámát. A helyi gazdaság versenyképességét 
szeretné javítani ipartelepekkel, azokon utak, közművek legyenek. Az egyik ilyen terület a 
Raktár u-i ipartelep, a másik a Videoton Ipari Park. Itt is utakat újítottak fel, új kamionparkoló 
épült. Idén folytatódik ez a munka a Kanizsai tömb, volt SÁÉV telep iparterületének 
felújításával. Emellett szükség lesz még ipari parkok kialakítására, hogy vállalkozók tudjanak 
betelepülni a városba. 2013 körül a munkahelyek megóvása volt a legfontosabb. A Kométa Kft. 
majdnem bezárt, és akkor befektetett az önkormányzat, 38% tulajdont szerzett a gyárból. Akkor 
18 milliárd volt a gyár bevétele, ma több, mint 40 milliárd. 482 fő dolgozott akkor, most 716 
dolgozója van. Mivel sikerült talpra állnia a gyárnak, ezért elkezdik a részvényeket 
visszavásárolni az Önkormányzattól. Az idei évben jóval kevesebb közmunkás lesz, mint az 
előző évben volt. Ennek okai, hogy dolgozni akaró közmunkást egyre nehezebb találni, az 
elmúlt 20 év legkevesebb munkanélkülije van most, 25 év alatt nincs közmunka, csak akkor 
mehetnek közmunkára, ha háromszor eredménytelen a kiközvetítés. Idén is lesz út- és 
járdafelújítás, építés. Épül a 67-es gyorsforgalmi autóút is. Megújul a Csokonai Fogadó, a 
Nosztra bontása is megkezdődik, a Deseda kemping is megújul, kerékpárutak épülnek, óvodák, 
iskolák kerülnek felújításra. Nagyon sok beruházás lesz ebben az évben. A Németh István 
Programról készült kiadvány is aktualizálva lesz. Napelempark épül a Dombóvári úton.  
Átadta a szót a hozzászólóknak.  
 
Sütő Jánosné Répáspuszta  
 
Gratulált a városnak az elért eredményeihez. Megköszönte Műszaki Igazgatóságnak a gáz 
bevezetését a településre. Szeretnék, ha internet elérhetőség lenne náluk. Megkérdezte, hogy az 
első utca felújítása után a másik utca mikor lesz felújítva? Eddig csak a 33. sz. ház mellett volt 
szemétlerakás, de már a 35-37. sz. háznál is rengeteg szemét van. A bérlőknek nem tudja, van-
e szerződése a szemétszállításra. Mindenfelé az utcába hordja a szél és a kutyák onnét a 
szemetet. A buszjáratok sűrítését megint elutasították. Szeretnék, ha pár helyi járatos busz 
bemenne hozzájuk még. Ők is a város ugyanolyan polgárai, mint mások. A vasútállomás előtt 
lehetne egy buszfordulót létesíteni. Tudja, hogy a terület egy része a vasút tulajdona, de szerinte 
meg lehetne egyezni a tulajdonosokkal, hogy a terület rendbetartása fejében megépítik.  
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Schmidt Zoltánné Szentjakab, … 
 
Nagyon szépen köszönte Polgármester úrnak, hogy megszépült Kaposvár, és Szentjakabon is 
nagyon sok minden elkészült. Szentjakabra nagyon sokan kihordják a városból a szemetet 
zsákokba. Herczeg Attilának is megköszönte a munkáját, mert minden problémájukat nagyon 
hamar megoldja. Nagyon nagy probléma a rengeteg kóbor kutya. A napokban egy hölgyet 
leszedett a kerékpárjáról egy kutya, aki szerencsére nem betonra esett, hanem füves területre és 
ezért nem sérült meg. Szeretné még kérni a művelődési ház ablakainak és a vizesblokk 
felújítását, amire korábban ígéretet kapott. 
 
Zanotta Ilona Kaposvár, …  
 
A kultúrházhoz szeretnének egy 4x4-es „színpadot” idén áprilisra, mivel nagy gond, hogy az 
utcára kell kimenni szerepelni. Nagyon szép lett az épület előtt a kőlerakás, de esőben megáll a 
víz. Köszönte az urnafalat a temetőben, a járdákat. Feléjük is sok probléma van a kutyákkal. 
Szeretne információt kérni, hogy hány kutyát fogtak be egy év alatt. A Városgondnokságtól 
szeretné kérni, hogy megoldható lenne az, hogy a rózsákat hozzáértő ember metszené meg. 
Kérte még, hogy térre ne virágokat ültessenek,  mert azokat ellopják, hanem bokrokat, amik 
idővel megnőhetnek és nem viszik el. Jelezte, hogy az ott levő harangláb is felújításra szorulna.  
 
Illés Jánosné Toponár, …  
 
Köszönetet mondott, hogy Toponár városrész is sokat fejlődött. Kérése, hogy 4 közmunkást az 
idei évben biztosítsanak a városrészbe. Tudja, hogy nehéz találni olyan közmunkást, aki 
szeretne dolgozni. Batyányi Beáta civil referens munkáját is dicsérte, mert nagyon sokat segít 
a civilek munkájában. Átadott Polgármester úr részére egy 18 pontból álló kérelmet. 
 
Gerse Ferenc Toponár, … 
 
Köszönetet mondott a lakók nevében azokért a dolgokért, amelyek megvalósultak a településen. 
Ezek nagyon fontosak voltak. Szeretnék, ha a járdafelújítás folytatódna. A Toponári u. 44. és 
az iskola között járda felújítását kérte. A Toponári úton az utolsó buszmegálló és a temető 
közötti járda felújítása nagyon fontos lenne, mivel sokan járnak rajta. A Toponári út és a Flórián 
tér vízelvezetésének megoldását kérte. A Toponári óvoda és iskola előtti parkolók számának 
növelését is kérte, mivel vannak időszakok, amikor nehéz közlekedni a Toponári úton. A Posta 
utcában is hasonló gondok vannak. Kérte, hogy a pálya előtti árkokat fedjék le, amit parkolónak 
lehetne kialakítani. A zöldhulladék szállítással is gondok voltak az ősz folyamán. A Szabó Pál 
utcában a buszváró alját felemelték és az ott lévő ülőpad így nagyon alacsony lett. Kérik annak 
megemelését. Kérte, hogy vizsgálják meg a problémákat.  
 
 
Vető Anett Kaposvár, …  
 
A Cseri városrészt érintő kéréssel fordulna a vezetőkhöz. A Madár u., Erdősor u-i csomópont 
egy fokozottan használt kereszteződés, ahol nincs megoldva a biztonságos átkelés az út 
túloldalára. Kéri, hogy találjanak megoldást a kereszteződés biztonságosabbá tételére.  
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Kocsis Ferenc Kaposvár, …  
 
4 civil szervezet tagja, és meglepődött azon mikor azt hallotta, hogy a Polgármester Úr üldözi 
a civileket. Szeretne információt kérni a civil szervezetek ezévi támogatásáról. A másik, amiről 
tudni szeretne, hogy a Donnerben a körforgalom környékének rehabilitációja folytatódik-e, 
mivel nincsenek ennek látható jelei.  
 
Buni Gabriella Kaposvár, …  
 
Köszöni, hogy a Virág utcából ki lehet menni a Damjanich utcába. A problémája az, hogy hiába 
van kitéve a 30-as tábla, sokkal gyorsabban közlekednek az autók. Ebben a kereszteződésben 
heti rendszerességgel 2-3 baleset van sok személyi sérüléssel. A táblák is úgy vannak 
elhelyezve, hogy nem lehet tőlük rendesen látni. Kéri, hogy a táblát úgy helyezzék el, hogy ki 
lehessen látni. A Pázmány P. utcában nagyon nehéz most közlekedni, mert a diákok ott 
parkolnak iskolaidőben. Kérte, hogy az iskola adjon parkolási lehetőséget a diákoknak. 
Behajtani tilos tábla van a teherautóknak. Kérte, hogy rendszeresen ellenőrizzék ennek 
betartását. Szeretnék kérni, hogy a környéken például fekvőrendőrök elhelyezésével 
csökkentsék a sebességet. A Szalay F. utcából járó autókét is. A gyerekeket sem merik a szülők 
egyedül átengedni az úton.  
 
Domján Péter Kaposvár, ... 
 
Tavaly ilyenkor felvetette, hogy a Hegyi u. Virág u. sarkán sok baleset történt. Megköszönte, 
hogy a megoldották a problémát. Azóta egy baleset nem történt. Érdeklődött a közbringa-
programról, hogy mikor kezdődik, hol lesznek az állomások. Szeretne többet tudni róla, akár a 
Kapos Extrában is, hogy mindenki tudjon róla. Érdemes lenne közérdekű infós lapot 
összeállítani, hogy a szolgáltatókat, hibabejelentőket tudja elérni a lakosság. Információt kért, 
hogy az említett kiadvány mikor készül el, mikor kapja meg a lakosság.  
 
Labli Miklós Kaposfüred  
 
Megköszönte a fürediek nevében az elvégzett beruházásokat: vasútállomásnál kiépített 
közvilágítás, járdaépítés, zebra készült, parkoló a Posta előtt, bankautomata kihelyezése. 
Szeretnék kérni, hogy a Szőlőhegyi utat csinálják meg, mert nagyon balesetveszélyes. Vele is 
történt baleset ott. Szeretnék kérni még, hogy a járdafelújítások folytatódjanak. Régi ígéret volt 
még a Kaposvár-Kaposfüred közötti kerékpárút. A falu központjában van a Panoráma 
Vendéglő. Télen-nyáron rendezetlen a területe. Kérte, hogy szólítsák fel a tulajdonost, hogy 
tegye rendbe a területét és a mellette levő épületet is, ami szintén hozzá tartozik.  
 
  
Szilvai Józsefné Kaposvár, …  
 
Megkérdezte, hogy a nyugdíjasház felújítása mikor fog folytatódni. Sokáig volt jó idő ősszel, 
de nem mentek dolgozni a munkások. A szomszédasszonya telefonált ősz elején, hogy az 
udvarban levő fák nagyon magasak, elérik a villanyvezetékeket és kérte, hogy vágják le az 
ágakat nehogy baj történjen.  
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Király Mária Kaposvár, …  
 
Többször jelezte már, hogy amikor az Egyenesi úton elkészült az út, megsértették a házuk előtt 
levő hidat. Felmarták, de nem fejezték be a javítást. Az eső a fagy kezdi tönkretenni teljesen.  
Az árkot is úgy csinálták meg, hogy törmelékkel telerakták, amitől nem lehet kaszálni sem. Ez 
a probléma a 32-42. számig van. Kérte, hogy tisztítsák az árkot. Volt még egy másik bejárattal 
kapcsolatos probléma is a Sziráéknál. Nekik sem készült el a javítás. Az Egyenesi úton nagyon 
nagy a forgalom a reggeli órákban. Fizikai képtelenség az egyik oldalról átjutni a másikra. A 
páros oldalra szeretnének járdát kérni. Az utca elején már elkészült, de kérte, hogy folytassák. 
A közlekedő autók nem figyelnek, volt olyan, hogy a lánya ment át az úton a gyerekeivel és a 
gyerekeket majdnem elütötték. Nagy probléma, hogy kevés a buszjárat az Egyenesi úton. Főleg 
a vége felé az Uránia lakótelepen lakóknak, az utca végén, a zártkertekben lakóknak. Kérte, 
hogy a 13-as és 31-es busz ne csak a Nyugdíjasházhoz menjen be, hanem menjen el az Egyenesi 
út végéig is. Nagyon sok gyerekes, nyugdíjas is lakik arra, akik nehezen tudnak bejutni a 
városba, ha orvoshoz vagy vásárolni kell menniük. Mi a különbség a töröcskei és a cseri 
zártkertek között beépíthetőség szempontjából. Az töröcskeiben 5% a cseriben 3% a 
beépíthetőség. Tudomása szerint a törvény 10% beépíthetőséget ad az idei évtől. A 2%-kal több 
beépíthetőség is sokat jelentene a többgyerekes családoknál, akiknek ide van lehetőségük 
építeni, mivel szegényebbek. A Cseri park aljnövényzetét ki lehetne-e takarítani, 
biztonságosabb lenne a közlekedés az erdő mellett a gyerekeket is oda tudnák vinni játszani 
ugyanúgy, mint régebben. Megköszönte, hogy sok rendőr van mostanában, valamint az 
elkészült az utakat.  
 
Perlaki József Kaposvár, …  
 
Megköszönte a városvezetésnek, hogy egy újabb programot indít idősek részére a sport- és 
kulturális lehetőségeket. A Kettős kereszt felújítását is köszöni. A Jutai út felújítása a temetőnél 
megtörtént és Raktár utca is felújításra került. Meg lehetne-e oldani, hogy a Jutai út és a Raktár 
u. össze legyen kötve járdával és esetleg bicikliúttal is? 
 
Gede Árpád Kaposvár, … 
 
Kérte, hogy egy-két autónyi zúzott követ kaphassanak a közösségi házhoz a parkolóba. Úgy 
tudja, hogy a 2018-ban a vízelvezető árok fel lesz újítva. A tegnapi napon átnézték a terveket. 
A tanösvény felöli végén nem lehet bevenni a felújítást, mert a pályázatba nem fér bele, mert 
külterületre érne ki a vízáteresz. Kérte, ha meg lehet oldani, akkor az egész készüljön el. Kérte 
még, hogy a falu elején a várostáblától a domb aljáig az árkot tisztítsák ki, hogy a csapadék az 
új árokba folyhasson.  
 
Szíva Ibolya Kaposvár, …  
 
Örül a Cserben történt beruházásoknak, amik elkészültek és elkezdődtek. Szeretné tudni, 
hogyan vonják be a városrehabilitációba a civil szervezeteket, hogy még élhetőbbek legyenek 
a városrészek. Meghívta a jelenlevőket egy rendezvényre, amelyet a Gárdonyi Tagiskolában 
rendeznek január 20-án.  
 
Darabos Anita Kaposvár, ... 
 
Köszönetet mondott a nagyon jól működő szelektív hulladékszállításért. Amikor jelzi a 
szolgáltatónak, hogy megtelt a hulladékgyűjtő, pár órán belül ki is cserélik azt. Kérte, hogy ne 
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csak tavasszal, hanem ősszel is legyen lomtalanítás. Köszönte az elkészült utakat. Nagyon jól 
működik ez a módszer, amivel készítették azokat. Sérelmezte, hogy nincs zöldhulladék-szállítás 
a kertvárosban.  
 
Domján Péter  
 
A város nagyon sokféle díjat, kitüntetést nyert. Szerinte fontos lenne, hogy az idelátogatók 
tudják ezeket. Jelezte, hogy a városból nem lehet látni a Kettős keresztet a fák lombja miatt.  
 
 
 
Szita Károly polgármester 
 
Megköszönte a hozzászólásokat, kérdéseket, elismerő szavakat, amiknek örült. Elmondta, hogy 
több a probléma, mint amit a város költségvetése elbír. Lesz most is olyan kérés, amit nem 
tudnak teljesíteni az idei évben. A teljesség igénye nélkül válaszolt a kérdésekre. A meg nem 
válaszolt kérdésekre írásban kapják meg a választ az érintettek. Arról még nem született döntés, 
hogy melyik utca lesz felújítva, csak keretösszegek lettek meghatározva. Deutsch Tamás 
miniszterelnöki biztossal beszélt a közelmúltban, és reméli, hogy Répáspuszta is kap internet 
hozzáférést a Digitális Jólét Program keretében. Az idei évben Répáspusztán az egy egyik utca 
csapadékvíz elvezetéssel együtt újítják fel, illetve a másik utca felújítására is sor fog kerülni. 
Fészerlakon az egyik utcát már felújították, a másik utca a zártkerti utakhoz hasonlóan lesz 
majd felújítva. Jegyző urat kérte, hogy az illegális szemétlerakásokkal kapcsolatban rendeljen 
el ellenőrzést az egész városban. Méresse fel azt is, hogy kinek nincs hulladékszállítási 
szerződése, kössék meg velük azt, mivel a szemét elszállíttatása kötelező. Két dologtól 
tartózkodik: az egyik a fekvőrendőr elhelyezése, amiről a Műszaki Bizottság dönthet, a másik 
pedig a buszmenetrend összeállítása, amelyről a Tömegközlekedési Zrt. dönt. Ezért ezeket a 
kérdéseket továbbítja. Szentjakabon az illegális lerakást ellenőrizteti. A kutyákkal kapcsolatban 
annyit tud tenni, hogy minden évben kutyarazziát rendel el, ami most Szentjakabon lesz. A 
színpad elkészítése alpolgármesteri feladat. A rózsákat megmetszik, a haranglábat megnézeti. 
A közmunkásokkal kapcsolatban elmondta, hogy az idei évben kevesebb közmunkás lesz a 
jogszabályváltozások miatt. Ettől függetlenül megpróbálja kielégíteni az igényeket. 
Megköszönte a dicséretet Battyányi Beáta civil referens nevében. A Flórán tér és a temető 
közötti járdát, valamint a buszváróban levő pad magasságát megnézeti. Illés Jánosné 18 
pontjából három dolgot emelt ki: a Juhász Gy. u. mart aszfalttal történő fedése el fog készülni, 
a takarékos égők cseréje még nem készült el. Eddig 2400 égő lett kicserélve, a többit az EU-s 
Elena program keretén belül cserélik. A fészerlaki utca a zártkerti utakhoz hasonlóan készül el. 
Főmérnök úrtól kért műszaki megoldást az Erdősor u. – Madár utcai csomópont problémájának 
megoldásához. A civil szervezetek támogatására az elkövetkező kettő évben 400 millió forintot 
fordítanak. A sajtóban megjelent hírrel kapcsolatban annyit mondott, hogy a 65 ezer civil 
szervezetből 60 az, amelyiket nem lát szívesen. A Városfejlesztési kft-nél Szabó Zoltán tud a 
támogatásokról pontos információt nyújtani. A donneri városrehabilitációt szintén a 
Városfejlesztési kft. végzi „csendben”. Egy felmérést készítettek jelenleg az elvégzendő 
feladatokról. Látható javulás körülbelül 8-10 év múlva lesz. A Damjanich u. – Virág u. sarkán 
történt balesetekről kér statisztikát az elmúl négy évre visszamenőleg. Mennyi baleset volt, mi 
volt az oka? Ezek ismeretében tud műszaki megoldást kérni. A parkoló autókkal kapcsolatban 
megkéri az iskolát, hogy a diákjaik részére valamilyen megoldást találjanak. A sebességre és a 
teherautókra vonatkozóan az ellenőrzést is kérni fogja. Közel 1 milliárd forintot fordítanak a 
kerékpárutakra. 15 km hosszú kerékpárút és sáv készül az egyetemig. A közbringa-rendszer is 
bővítésre kerül ebből az összegből. A jelenlegi 4 állomás helyett 18 lesz, valamint 170 
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elektromos kerékpár vásárlására kerül sor. A Tókaji-parkerdőtől indulva 6 település érintésével 
épül egy zselici turisztikai kerékpárút is. A gyorsforgalmi úttal együtt készül el a Kaposfüredet 
összekötő kerékpárút. Elindult már az Interneten egy alkalmazás, amelynek neve 
„helyiszaki.hu”. Ebben az alkalmazásban kereshet mindenki szakembereket. A kiadvány 
február közepéig készül el és kerül a postaládákba. A Szőlőhegyi utca útja 2-3 éven belül fog 
elkészülni. A Panoráma vendéglővel kapcsolatos problémával kapcsolatban Jegyző úr 
intézkedni fog. A nyugdíjasház felújítása folytatódik. A jelzett fa visszavágásra kerül. Az 
Egyenesi úton a bejáratot újra megnézeti, az árkot kitisztítják, a páros oldali járda építésére 
árajánlatot kér. A zártkertek beépíthetőségi százalékának utánanézet, de nem az a cél, hogy az 
emberek oda menjenek lakni. A belterületen megtalálható infrastruktúra nem lesz 
megvalósítva. A Jutai út egyik fele önkormányzati a másik fele állami tulajdon, így a kérés 
teljesítése nem lesz egyszerű. A töröcskei közösségi ház elé a zúzott követ megkapják. A 
csapadékvíz elvezetés kapcsán egyeztessenek a műszaki igazgatósággal. A Kaposvár táblától 
lefelé folyó csapadékvíz elfolyásának helyét is figyelembe veszik. A Cseri városrészben valósul 
meg a legnagyobb fejlesztés ebben az évben. Elkészül a KVG telephelyén az autóbusz kút és 
javítóműhely, az Erdősor u-i orvosi rendelő építése, Cseri u-i önkormányzati bérlakások 
felújítása, a Cseri park tisztítása is meg fog történni a rehabilitáció keretében. A Kecelhegyi 
részen egy evangelizációs ház épül.  
A lomtalanítás rendszere teljesen át lesz alakítva. Minden városrészben más időpontban lesz, 
valamint megrendelésre is visznek konténereket. A zártkertek szélére tudnak lomtalanításhoz 
konténert letenni. Ez előreláthatólag 2019-től lesz így. A zártkerti utak felújítása egy három 
éves program keretében valósul meg. Olyan ütemben lehet kivitelezni, amilyen ütemben lesz 
törmelék, amivel az utakat le lehet fedni. Jó ötletnek tartja, hogy a város által kapott díjak meg 
legyenek jelenítve egy központi területen.  
 
Elköszönt a jelenlevőktől, megköszönte a hozzászólásokat, részvételt.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Szita Károly       dr. Csillag Gábor 
 polgármester                 jegyző 
 
 
 
  


