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KÖZMEGHALLGATÁS 
 

 
Szita Károly polgármester: 
 
„Jó estét kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a 
meghívásunkat. Sok szeretettel köszöntöm mindnyájukat, Boldog Új Esztendőt kívánok 
mindnyájuknak és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Sok ismerős arcot látok most már 
évek óta, akik megtisztelnek bennünket azzal, hogy ilyenkor év elején itt a város dísztermében 
találkozzunk, amit mi úgy hívunk, hogy közmeghallgatás. Ilyet mindig akkor tartunk, amikor 
elkészítettük a 2019-re szóló költségvetésünket, és hogy mi várható 2019-ben, ebben az évben. 
Erről adunk egy rövid tájékoztatót és fogunk kicsit beszélni a 2018-ról is, a beszámolót 
követően pedig állunk rendelkezésükre a szokásos módon, amikor majd Önök kérdeznek és 
Önök mondják el, hogy mit tartanak fontosnak. Hál’ Isten abban a szerencsés helyzetben 
érezhetem magamat, hogy nem ez az év egyetlen lehetősége, amikor kérem Önöktől a 
találkozásnak a lehetőségét, hanem minden évben járva a várost nagyon, de nagyon sok 
alkalommal van szerencsém és lehetőségem arra, hogy megismerjem az Önök véleményét, akár 
négyszemközti, akár sok szemközti beszélgetések során. Ez az év eleji számomra arra szolgál, 
hogy plusz egy alkalom legyen, hogy találkozhassunk Önökkel és elmondhassák mind azt, amit 
fontosnak tartanak. 
 
Igyekszem megfelelő keretek között tartva, de mégis egy logikáját adni a 2019-nek, hogy mire 
is készülünk. Honnét jutottunk el idáig, és innét ebből az erőből milyen irányt kívánunk venni 
majd az elkövetkező, előttünk levő évre. Talán egy kicsit egy-két gondolat erejéig túlmutatva, 
hogy mi az, ami várható, ami azért is izgalmas ebben az időszakban, mert talán még 
visszaemlékeznek rá 2010-ben, 9 esztendővel ezelőtt fogadtuk el Önökkel közösen az évtized 
végéig szóló várospolitikai programunkat. Az évtized pedig mindjárt bekövetkezik, épp ezért 
illő is szólni arról is honnan indultunk és meddig jutottunk el. Vajon a 2010-es 
megállapodásunkból mi az, ami teljesült, mi az, ami nem teljesült, és mi az, ami később fog 
teljesülni, mi az, amit módosítani kellett. Február 14-én fogom tartani az éves szokásos 
évértékelőt, szeretettel várom majd Önöket is. Akkor egy hosszabb lélegzetű ívet fogok adni a 
beszámolónak, most csak néhány momentumát szeretném megemlíteni. Talán 
visszaemlékeznek arra, hogy 2010-ben értékeket határoztunk meg, hogy melyek azok, 
amelyeket a kaposváriak fontosnak tartanak. Önök azt mondták, polgármester úr ezek az 
értékek kell, hogy meghatározzák az előttünk levő 2020-ig tartó időszakot. Ilyen volt a munka, 
az egyik közös érték, aztán ilyen volt az otthon, a család, ilyen volt a rend, és ilyen volt a 
biztonság és az egészség. Ezek voltak, ami köré kellett az elmúlt, mögöttünk hagyott teljes 8 
esztendőt felépítenünk és bizony eljön hamarosan a számadás ideje, hogy ebből mi az, amit ki 
tudtunk kerekíteni, milyen város is lett az elkövetkező években Kaposvár. Még 
visszaemlékszem rá, hogy ráadásul egy olyan időszakot éltünk 2010-ben – lehet már sokan 
elfelejtették, én nem – amikor nagyon nehéz időszakban kellett eldöntenünk azt, hogy milyen 
jövőt képzelünk el magunknak, dübörgött a válság 2010-ben még. 2012-ben is éreztette még 
Kaposváron a hatását és utána kezdtünk el talpra állni és magam is kíváncsi voltam, hogy 
merünk-e ambiciózus terveket meghatározni az évtized végéig, mertünk. Mertünk, magam sem 
tudom, hogy milyen erőből, de hát a kaposváriakat ismerve a jövőben azért mindig bíztak, meg 
egymásban is bíztunk azért is Kaposvár a legfontosabb programunk, aztán 2014-től kiegészült 
azzal, hogy mindennek az elejét a hit adja meg, hogy hiszünk egymásban. Erre építettük fel az 
előttünk levő időszakot.  
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Nézzük ezeket az értékeket és ezen belül, hogy honnét hova jutottunk és mi az, amit tervezünk 
ebben az esztendőben. Fontosnak tartom, hogy tudjanak róla, de nem tudom, hogy 
belegondoltak-e már egy olyan időszakban lehetünk Kaposvár felelős polgárai, amikor nem 
csupán megálmodhatjuk mindazt, amilyennek szeretnénk látni az otthonunkat, hanem 
ténylegesen is tehetünk érte. Ez volt jellemző a mögöttünk hagyott évekre. Nemcsak álmokat 
szőttünk, hanem volt lehetőségünk arra, hogy ezeknek az álmoknak a megvalósítására neki is 
tudjunk állni. Nézzük az első ilyen értékünket, a munkát. 2010-ben még tele voltunk 
munkanélkülivel, nagyon sok kaposvári családnak az volt a legnagyobb problémája, hogy 
szeretne dolgozni, szeretne pénzt keresni, de nem tudott hova elmenni dolgozni, nem volt 
lehetősége arra, hogy munkával keresse meg Önmaga és családja boldogulásának a 
lehetőségeit. Ebből indultunk ki és ezért nagyon ambiciózusan, de egyáltalán nem felelőtlenül, 
életünk jövőjét megalapozva fogalmaztuk meg közösen, hogy nem tűzhetünk ki kisebb célt 
Önmagunk elé, mint a teljes foglalkoztatottságot. Vagyis aki akar, az kapjon munkalehetőséget.  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Ez meghatározta az évszázad beruházási programját is, és az azt megelőző időszakokat is, a 
Németh István Programot. Vagyis olyan beruházási politikát kellett a gazdaságban is tennünk, 
amely ezt a lehetőséget is biztosítani tudja, hogy jöhessenek létre újabb munkahelyek ebben a 
városban, hogy a munkanélküliek nagy számának lehetőséget tudjon adni, és lehetőséget tudjon 
biztosítani. Ezért születtek azok a beruházások is például tavaly, amelyek miatt a város 
történetének egyik legsikeresebb éve volt a 2018-as esztendő. Tavaly, amikor felújítottunk 
többek között iparterületeket, a volt SÁÉV telepet, felújítottuk a Raktár utcát és a környékét, az 
Izzó utcánál, a Videoton Ipari Park és környékét, aztán felújítottuk a Füredi úti iparterületnek a 
környékét. Most megyünk majd a malom környékére, ez már az idei évet fogja érinteni, a 
malom környéki iparterületnek a felújítása. Elkezdtünk építeni egy új ipari parkot is, mégpedig 
a Keleti Ipari Parkot ez egy 33 ha terület, amely áprilisban kész lesz és 2019. legnagyobb 
feladata az lesz, hogy ezt az iparterületet meg is töltsük, elkezdődjék ennek a betelepítése. Hisz 
nem azért költöttünk rá több száz millió forintot, hogy üresen álljon, és kukoricaföldet nézzünk 
továbbra is, hanem azért, hogy oda gyárak, üzemek épüljenek. Ez az idei költségvetésünknek a 
része, amiről beszéltünk. De mindez, amit tettünk, meddig jutottunk el, örömhírem van Tisztelt 
Hölgye és Urak. Soha nem volt az elmúlt 20 évet figyelembe véve olyan kevés a munkanélküli 
Kaposváron, mint ma. Ma a munkanélküliségi ráta 3,4 % ebben a városban. A tavalyi 
novemberi adat volt az, ami egy sorsdöntő adat volt számunkra, mert akkor volt Kaposváron 
azt mérve – és nagyon remélem, hogy ez tartós lesz –, hogy a munkanélküliek száma az 
országos átlag alatt volt, s kevesebb munkanélküli van nálunk, mint az országos átlag. Ebben 
benne vannak a szegényebb vidékek is, és benne vannak a leggazdagabb vidékek is, 1400 
munkanélküli van nálunk. Alapvetően maga után vonta persze azt, hogy munkahelyeket 
teremtettek cégek, jöttek a gyárak, jól gazdálkodhattak, tudtak munkaerőt felvenni, hogy 
arányosan ezzel mértékben csökkent a közmunkásoknak a száma is. 600-al indultunk, most 
300-al tervezünk ebben az évben, de ennyit sem fogunk tudni betölteni, mert a piacon találtak 
munkát. Az volt a közmunkának a lényege, hogy ne tartós foglalkoztatottságot jelentsen, hanem 
a piacon találjanak lehetőséget önmaguknak. Közmunka csak addig szabad, hogy meglegyen, 
amíg nincs annyi munkahely azoknak az embereknek, akik dolgozni akarnak és munkával 
akarnak valami pénzt keresni, most már közmunkásokat is nehéz találni. Akiket találunk az 
esetek egy részében, tisztelet a kivételnek, mert sok ilyen van közülük, az már oda sem való 
egyébként. Még mindig a gazdaságról – ezen örömhírt is figyelembe véve – emellett még 
mindig van 200 üres álláshely is Kaposváron, amelynek a betöltése nehézségeket okoz. Ahhoz, 
hogy ezt az eredményt elérhettük az betudható annak is, hogy erősödött az elmúlt években a 
város gazdasága. Mert az a pénz, amit költünk, azt a város gazdasága termeli meg az Önök 
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munkájával. Ez nálunk realizálódik, többek között befizetett adóban, például az iparűzési 
adóban. Amely a városgazdaság emelkedésének az egyik fokmérője, azért mert az iparűzési 
adót az alapján fizetik be hozzánk a cégek, amennyi az árbevételük. 2018 ebben rekord volt, 
mert a 2017 évhez is képest, ami az sem volt gyenge, 13 %-kal nőtt a kaposvári vállalkozások, 
vállalatoknak az árbevétele és a maximum iparűzési adó, a legtöbb jött be. Most olyan 
ambiciózusan álltunk neki ebből kiindulva a 2019-es esztendőnek, hogy még ezt is megfejeltük 
több mint 400 millió forinttal. Mert ilyen ütemben erősödik a kaposvári gazdaság, hogy 
optimisták lehetünk a tekintetben, hogy ez a 3,4 %-os munkanélküliségi ráta tovább fog még 
csökkenni és ténylegesen el fogunk érni az évtized végére odáig, hogy az embereknek, akik 
dolgozni akarnak a lehetőségét tudjuk is biztosítani. Nincs a városnak adóssága, ami azért egy 
jó érzés, mert ez egy függetlenséget jelent. Ez egy nagyon erős függőségi viszonyt elvágott 
tőlünk, mint 2010 előtt volt, mikor ki voltunk szolgáltatva, mert a 2010 előtti Kormányok mit 
tettek, adósságba hajszolták Önöket is, meg bennünket is, az önkormányzatokat. Ez alapvetően 
egy függőségi viszonyt jelentett, meg voltunk kötve, béklyóban volt a kezünk, lábunk, 
mindenünk, nem azt csináltuk, amit szerettünk volna. Ebből most sikerült e tekintetben 
kitörnünk, sőt az adósságunkat, ami külső volt mondjuk a Jégcsarnok, amit eddig lízingeltünk 
olyan erőben lettünk, hogy ebben az évben megvásároljuk a CIB-től, teljes egészében 100 %-
ig városi tulajdonba fog kerülni. Ott sem lesz már kintlévőségünk és kötöttségünk. A 
gazdasághoz tartozik, amelyről azért kell, hogy szóljak ebben a körben, mert Önöktől kaptam 
a legtöbb támogatást, az a KOMETA-nak az esete. Visszaemlékeznek rá 5 esztendővel ezelőtt 
egy olyan állapot volt Kaposváron, a húsipar válságban volt Magyarországon, sorba mentek 
csődbe a húsipari cégek, jelentős részüket be is zárták és a kaposvári húsüzem is nagyon-nagy 
veszélybe került. 18 milliárd forint volt az árbevétele, tengődött, a felszámolásnak a szélén volt 
és akkor merült fel az, hogy ha tudunk, akkor miért ne adjunk segítséget annak érdekében, hogy 
a kaposvári húsüzem, húskombinát megmaradjon, hogy embereknek tudjon munkalehetőséget 
adni és családoknak biztosítani ezt a lehetőséget, hogy menjünk be mi is tulajdonosnak. 2 
milliárd forint tulajdonrészt vásároltunk akkor a gyárból 5 esztendővel ezelőtt. Nem segélyt 
adtunk, hanem befektettünk ebbe a gyárba. Magam is bizonytalan voltam, amikor meghoztuk 
ezt a döntést, mert mégis egy piaci cégnek adtunk abban az időszakban segítséget, még se 
gyakori. Nem értettem akkor sem néhány olyan hozzászólást, amely sokak fülébe megpróbáltak 
eljuttatni, majd az EU megvizsgál bennünket, majd feljelentést teszünk, mert ez szabálytalan. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A történetnek vége van. Ebben az évben elkezdi a KOMETA 
visszafizetni nekünk az adósságot, 2 milliárd forint helyett több mint 3 milliárd forintot, mert 
kamattal adtuk ezt a pénzt. Mi lett az eredménye a 2 milliárd forint segítségünknek? 2013-ban 
5 esztendővel ezelőtt a KOMETA árbevétele 18 milliárd forint volt, most 43 milliárd. Ma 300-
al többen dolgoznak a KOMETA-nál, mint 5 esztendővel ezelőtt. Megerősödött a cég, 
megerősödött a gyár, a segítségünk nélkül tönkrement volna, nem lenne ma miről beszélnünk 
– szeretném hozzátenni, nem 3,4 % lenne a munkanélküliségi ráta, hanem jóval több, és nem 
lenne ennyi helyi adónk, mint ami van – a KOMETA a város egyik legnagyobb adózója, 
büszkén és örömmel jelentem ezt Önöknek. Mind a gazdaságfejlesztést szolgálta maga az 
infrastruktúra fejlesztés is. Erről csak egyet említenék meg Önöknek, mert ez már kihat az 
előttünk levő következő évtizedre, kihat az előttünk levő 1-2 évre is ez a gyorsforgalmi 
utunknak a megépítése az autópályával. Miért fontos ez a városnak? Azért mert 15 perccel 
korábban odaérünk az autópályára? Ez sem egy utolsó szempont, de nem ez volt a döntő ok, 
hanem az volt a döntő ok, hogy attól a pillanattól kezdve, mikor megindult az első kapavágás 
rákerültünk a befektetni szándékozók térképére, hogy Kaposvár is egy olyan helyszín, ahova 
már érdemes jönni. Nagyon jól tudják Önök, hogy az erős városok autópályák mellett épültek, 
nézzenek csak körül az országban. Debrecen, Tatabánya, Nyíregyháza, Székesfehérvár volt az 
első, amelyik az M7-es autópálya kapcsán kezdte kinőni magát. Most nekünk is ez a lehetőség 
adatik meg. Azért is rendkívül fontos, mert itt már egy stratégiai cél, hogy bérfelhajtó ereje 
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legyen a gyorsforgalmi út által, vagy a gyorsforgalmi út miatt hozzánk jövő befektetőknek. 
Vagyis az országos átlag feletti bért fizessék, mert alapvetően az automatikusan húzni fogja a 
többit, mert el fognak menni tőle dolgozni, mert lesz egy másik ahol szintén jó 
munkakörülmények között, de többet kereshetnek a kaposvári emberek. Ez az igazi célja 
egyébként magának a 67-es útnak. 16 km kerékpárutat építünk, a belterületi utak felújítását 
folytatjuk, a balesetmentes csomópontnak az átalakítását. Legutóbbi példát mondom Önöknek 
2018-ban a Vásártéri út és a SÁÉV telep részén a Tüskevári csomópont átalakítása. Most a 
közlekedési központ révén épülnek újabb körforgalmaink, amely szintén a balesetmentes és a 
gyorsabb közlekedés lehetőségét fogják biztosítani. Az autóbusz telephelyünk megépül a 
Cserben, ez is az idei évi programunknak a része, idén be fogjuk fejezni. Nem tudom a cseriek, 
ha arra járnak, láthatják magát a telephelynek az építését és folytatjuk a tavaly befejezett, 
mondhatnám azt, hogy új ütemet is kezdve a külterületi zártkert felújítási programunkat a járda 
és az útépítési program mellett is. Ha jól emlékszem erre 100 millió forintot tettünk be az 
utóbbira a zártkerti útfelújítási programba, magába a költségvetésben. Mindezek a tényezők 
tették azt lehetővé számomra, hogy Önöknek jó híreket mondhattam a 2018-ról és optimistán 
beszélhettem a 2019-es várakozásokról. Megint az lesz, hogy az idei évi út- és 
járdafelújításokat, mint ahogy a Bereczk Sándor Programban tettük azokat a megfelelő 
ütemtervben és az Önök igényeit is kielégítve hajtjuk végre. Lehet, hogy amit most mondanak 
nem mindet idén, hanem csak jövőre, vagy azt követően. Répáspuszta is meddig várt, amíg a 
két útjából az egyik meg lett csinálva az elmúlt évben, mert várni kellett, mert egyszerre mindet 
nem lehetett megcsinálni és még sok hasonló példát tudnék erről is mondani. Másik ilyen 
értékünk az egészség volt, itt is csak címszavakat szeretnék Önöknek mondani. Infrastruktúra 
tekintetében, ami az egészségügyi infrastruktúránkat illeti nagyon-nagyot léptünk előre és még 
fogunk lépni ebben az esztendőben is, mert a kórházunk az a súlyponti kórház fel van szerelve, 
beköltözött. A Déli-tömb is üres lett, látják, ha járnak arra, ott ebben az évben, a nyár végéig be 
fogjuk fejezni a felépítését. Ott megtartottunk több épületet, megtartottuk az anyaépületet a Fő 
utca felől, a Szenvedő emberiségért az van kiírva. Láthatják, hogy körbe van már álványozva, 
ha arra járnak. Ott egy informatikai inkubátorház épül, a szoftver fejlesztő cégek kapnak ott 
helyet, más tudást hozunk be egy helyre Kaposvárra, ami nagyon fontos tudás egyébként a mai 
világban, szeretném hozzátenni. Itt általában a fiatalok azok, akiknek a kreativitása megjelenik 
ezekben a cégekben. A területen megtartottuk egyébként magát a volt fertőzőnek az épületét, 
oda ugye a kaposvári polgárok házát építjük a Civilházat, ami szintén a nyár végéig be fog 
fejeződni. A nagy szabadterületen nagy parkot építünk, láthatják a tónak is a nyomait, a 
szökőkútrésznek is, megtartottuk magát a kápolnát, oda a bábszíntér fog bejönni felújítva, a 
gyerekeknek bábszínházi előadások lesznek. Építünk egy utat a Bajcsy Zsilinszky utcából ki a 
Fő utcára és az okos parkban meg minden lesz. Nagyon közkedvelt hely lesz, én egész biztos 
vagyok benne, persze lesz benne 1-2 szökőkút is, hogy a szépség megfelelő legyen, meg a 
hangulatunk is jobb legyen ezen a részen. Kiviszünk egy utat a Fő utcára és építünk 199 
parkolót, amelynek szintén el kell készülnie augusztus végéig, mondom Tóth István főmérnök 
úrnak, aki itt ül, nincs apelláta, augusztus végére el kell készülni a 200 parkolónak. Ugyanis ez 
egyrészt lehetőséget biztosít arra, hogy a parkolási gondokat enyhítsük a kórház környékén, az 
mindig tele van függetlenül attól, hogy a Németh István fasort is megcsináltuk rendesen. A 
Bajcsy Zsilinszky utca is sétány lesz azon a részen, hasonló, mint a Németh István fasor, mert 
itt a kórházba gyógykezelésre menőknek ebben a parkolóban a gyógykezelésük idejére – nem 
a bent fekvőknek, hanem akik vizsgálatra mennek – ingyenes parkolási lehetőséget fogunk 
biztosítani. Nem kell nézni, hogy most jár le a parkolójegyem és még nem hívott be az orvos, 
még tudnék hasonló példákat mondani. S amíg van hely természetesen a rendes köztéri 
parkolásra is lehetőséget biztosítunk ennek a területnek, az egy jelentős, városképileg is 
meghatározó beruházása lesz ennek a városnak. Infrastruktúrába egyrészt ez történt, másrészt 
az orvosi rendelőinket felújítottuk. Csak tavaly 16 orvosi rendelőnk újult fel, talán már 
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találkoztak Önök is, hogyha menni kellett orvoshoz, Toponáron is felújítottuk az orvosi 
rendelőket. Emellett még újat is építettünk, ha Cserből vannak itt, akkor a Cseri úton építettünk 
egy új orvosi rendelőt és emellett még megcsináltuk az Ezredév utcában az orvosi rendelőket, 
a hátsótömböt és az első tömbbe pedig végre egy kismama gondozót, nem terhes gondozónak 
hívom, át is kereszteljük egyébként. A gyermekvárás szerintem áldás és nem teher, kismama 
gondozónak hívjuk. Mondtam a feleségemnek akkor, amikor a két gyermekemet várta, akkor 
is abban erősítettem, akkor is áldás, még ha vannak nehezebb időszakai, akkor is. Azt viszont 
úgy alakítottuk át, ahogy a gondozónők azt megálmodták. Nincs olyan, hogy az emeletre fel 
kell cipelni a babakocsit, az állapotos kismamának fel kell mennie, mert ott a lift és az felviszi. 
Minden benne van ebben, azt is átadtuk az év elején valamikor, pár nappal ezelőtt. Vagyis 
infrastruktúrában, e tekintetben azt gondolom, hogy rendben vagyunk és maga ebbe az egészség 
címszó alatt ezért épülnek a sportlétesítményeink is. Sportcsarnok, uszoda, játszóterek, ilyenek 
is lesznek. A Gyermekmosoly Program is folytatódik Kaposváron, nem azért, hogy mi 
menjünk, de mi is fogunk járni, hanem azért, hogy a gyermekeinknek lehetőséget tudjunk 
biztosítani. Tegnap, vagy tegnapelőtt volt, amikor 530 kisgyermek kapott tőlünk oklevelet, 
hogy „Megtanultam úszni”. Ugye ingyen tanítjuk úszni az uszodában az óvodástól, egész 
második általános iskolás korig a gyerekeket tanórai keretek között. A gyorsúszást és a 
hátúszást sajátítják el, csodálatos élmény volt látni ezeket a boldog arcokat, akik ott voltak. Ez 
a program folytatódik, már nem volt hely, hogy még több gyereket bevigyünk, ezért épült 
többek között az új uszoda is, hogyha ezek felnőttek, nagyobbak lesznek, egészséges felnőttként 
tovább tudják építeni. De építünk kondi parkokat is, folytatódik a kortalan torna, olyan kondi 
parkokat építünk, ami nem a kigyúrt embereknek szól, hanem az idősebb korosztálynak is. Ha 
fáj a térd, vagy fáj a derék, akkor azt meg tudja mozgatni és ne azzal elégedjen meg, hogy 
felnyúlok, „elég az nekem angyalom”, mondta nekem egy idősebb néni, amikor leveszem a 
lekvárt a telázsinak a tetejéről, mozgok én akkor pont eleget, meg nyújtózkodok. Azért az nem 
ugyanaz, mintha ezt csinálnák. Ezekben az esetekben még sokat kell a gondolkodásunkat is 
változtatni, na de mindez valljuk be őszintén, betegségről szól. Meggyőződésem szerint az 
egészség pedig nem a doktorok dolga, hanem a miénk. Majd erről fog szólni az a program, amit 
Önökkel alakítunk ki. Na eddig csak a beszámoló volt, hogy mi az amit tettünk és mi az amit 
teszünk még ebben az esztendőben. Dehogy néhány, és még mindig a gazdaságot érintő és idei 
évben megvalósuló fejlesztésről beszéljek Önöknek, az elsősorban minket szolgál, de hat a 
turizmusra is. Ilyen a Deseda, mondom a toponáriaknak és a füredieknek, meg mondom a 
kaposváriaknak, nekünk, mert nem a toponáriak és fürediek használják csak a Desedát, hanem 
nagyon sok kaposvári, aki odajár. Sok mindent tettünk már, nagyon közkedvelt hely lett 
egyébként. Ebben az évben befejezzük a Délviép Csónakháznak az átalakítását, jó része már 
kész van, ott turisztikai szállásférőhelyek is lesznek. Öt kikötőt már a Desedán megépítettünk, 
újat, azért, hogyha valaki kajaktúrázni akar, és bérelni akar kajakot, mert most már tud a 
csónakházban, az elmehessen túrázni és ki is tudjon kötni. Majd tavasszal, ha lemennek a partra 
láthatják, megújul a büfésor is, amelyik ott van, megújítottuk a játszóteret, nagyon sok mindent 
tettünk a Desedán. Hamarosan, mi nem engedtük még az Adventi időszak miatt, a volt Csokonai 
Fogadó a mostani Dorottya-ház, bent a belvárosnak a szívében, megkezdődtek a munkálatok 
jelentem Önöknek. Elkezdték az átalakításokat, a gombátlanítást, meg a bontást, amit kell, 
kívülről pedig abban a pillanatban, amikor kijön a jó idő – de szerintem meg sem fogják várni 
– megjelennek az állványok és neki állunk annak az épületnek. Meg van a kivitelezője annak 
az épületnek az átalakítására is, a volt Nosztrára már rá sem ismernek, mert nem látnak ott 
semmit, mert lebontottuk. A MÁV-val is megállapodtunk, hogy velük együtt rendezzük a 
környezetet, rozsdás vasúti sorompó eltűnik, más lesz helyette. A kerítés nem ilyen lesz, 
normális környezet lesz, park parkolókkal, egy várkerttel, egy szabadtéri színpaddal, bicikli 
szervizzel, az lesz ott a Nosztrának a helyén. Gondoljanak bele, itt van a belvárosban, ha innét 
elindulok, kényelmes sétával 7 perc alatt odaérek. Ady Endre utcán végig, nem megyek el a 
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zebráig, hanem átugrok a kerítésen, megyek egyből a Vár utcába, már ott vagyok a Nostránál. 
Ennyire közel vagyunk egymáshoz, azért is álltunk ennek is neki, nekiállunk a Szentjakabi 
romoknak – 1067 a város legrégebbi történelmi műemléke – és a színház is szépen épül, ahogy 
látják. Ott már nyugodt szívvel be merem jelenteni a díszelőadás 2019. – és ez lesz az 
évadnyitója a Csiky Gergely Színháznak – október 23-án lesz. Méltóbb időpontot nem is 
lehetett volna erre találni, mint hogy október 23-án lesz a Színház megnyitó egy színházi 
előadás. Én már tudom a darabot is, de nem árum el Önöknek, a rendezőjét is tudom a darabnak, 
de amíg nincs szerződésünk ezt sem árulom el Önöknek. A szereposztást még nem tudom, de 
azt tudom, hogy a jelenlegi társulatnak egy olyan darabot választottak a hozzáértők, ami illik 
Kaposvárhoz egyébként. A jelenlegi társulatnak a nagy része, szóval nagy létszámú 
színészgárdát igénylő darab lesz, hogy az új színpadon valóban a kaposváriak lehessenek. 
Ennyit a Színházról. A másik ilyen értékünk a család volt. Van jó hírem is, van rossz hírem. 
Nagyon sokunknak nagyon sok mindent kell tenni. A jó hír az, hogy nem veszett még 
Kaposváron a házasság hál’ Isten, még házasodnak párok Kaposváron és nem is kevesebben, 
mint tavalyelőtt a tavalyi évet figyelembe véve, azért ez fontos szempont. Az is egy jó hír, hogy 
a gyermekszülési kedv sem lohadt, ez is egy fontos dolog, mert ez alapvetően meghatározza a 
jövőnket. Ebben nyilvánvalóan nagy szerepe van a magyar Kormánynak is akkor, amikor a 
családok számára külön támogatási programokat indít. Gondolok itt a CSOK-ra, hogy ne is 
beszéljek másról, hogy akkor, amikor megalkottuk a Gyarapodó Kaposvárért Programot, ezt 
azzal egészítettük ki, hogy mi ezt megfejeljük telekvásárlásra, lakásvásárlásra, lakásépítésre 
különböző támogatásokkal. Vissza nem térítendő támogatással és kamatmentes kölcsönnel, 
tavaly 29,5 millió forintot adtunk családoknak, idén is ennyit tervezünk a költségvetésünkbe, 
de én lennék a legboldogabb, amikor mondanám majd az igazgató asszonynak, hogy még 30 
millió forintot oda kell rakni, mert annyi igénylő van. Szerintem erre van esélyünk, hogy ezt 
meg tudjuk tenni, gomba módra indultak el a házépítések ebben a városban. Viszont ez örömhír, 
az üröm ebben és ezért is rendkívül fontos számomra az egészség, amiről beszéltem, mert 
ezeknek is vannak fontos, nemcsak a fizikai, hanem a lelki is, mert azért a kettő összetartozik, 
és a kettő együtt mozog. Akkor, amikor azt mondom, hogy 2030-ra az ország legegészségesebb 
városa legyünk ott szerepe lesz a lelki egészségnek is. Csatasorba fogom egyébként állítani az 
egyházakat és a civil szervezeteket is e tekintetben. A fizikai egészség is nagyon fontos, 
szűrővizsgálatokkal, minden egyéb sok mindennel, mert még többen hagynak itt bennünket 
adott évben, mint ahány gyerek születik. 1981 óta fogy Magyarország népessége, Kaposváré is 
és még mindig fogy Kaposvár népessége. A betelepülők, azok valamelyest ezt kompenzálják, 
de nem tudják teljes egészében, mert vannak kitelepülők is egyébként, többen halnak, mint 
ahányan születnek, nem tudom ezt másként megfogalmazni. Ez jellemző egyébként a 
nagyvárosokra és ez jellemző egyébként Kaposvárra is, de a Gyarapodó Kaposvárért Program 
az tovább fog menni, ha kell, akkor emelt összeggel. Szintén a családoknak szól a 
gyermekjátszótér felújítási, építési programunk, hisz megkérdeztük a kismamákat mit 
szeretnének, ők elmondták, mi pedig megépítjük. Rengeteg igény jött össze. Nem családhoz 
tartozik, de itt említem meg, egy felmérést is indítottunk a kutyatartók között is, hogy legyenek-
e kutyafuttatók Kaposváron, és ha igen, akkor milyenek. Iszonyatos módon megmozdultak a 
kutyások, ez jó a nem kutyatartóknak is egyébként, hogy bekerített rendezett körülmények 
között tudják a kutyájukat futtatni, elsöprő sikert aratott és kettőnek a költségét be is állítottuk. 
Nem olcsó mulatság ám, meg sem merem mondani az összeget, kettőnek a költségét be is 
állítottuk az idei évi megvalósításba. Az, hogy hol legyen, majd megbirkóznak a kutyások 
egymás között, mert egyszerre mindenhova nem lehet. Majd döntsék el mi legyen a sorrend, 
ezt nem én akarom majd eldönteni. Másik ilyen értékünk az a rend és a biztonság volt. Soha 
nem hittünk a statisztikáknak, jó volt őket hallgatni, de mi abban hittünk, amit láttunk. A 
biztonság, egyébként az életünk minden területét áthatja, a munkát, hogy meg van-e a családon 
belüli biztonság is, ha ezt leveszem a rendre, akkor az a közbiztonságot jelenti e tekintetben. 
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Bővítjük a közterületi figyelőkameráknak a számát ebben az esztendőben is, 70 vagy 80 lesz, 
amit ki fogunk építeni ebben az esztendőben. Azt mondták a szakemberek – megkérdeztem 
tőlük – most már nálunk lesz az országban, a fővárost leszámítva, de hasonló nagyságrendű 
városokban nyugodtan mondhatom, az országban a legtöbb közterület figyelő kamera, mert azt 
mondták a hozzáértők, kiszámolták, az annyi, mintha 700 rendőrrel több lenne az utcákon, 
ennek olyan a hatása. Meg is lett egyébként, mert az örömhírt e tekintetben majd a végén 
mondom és arról is beszéltünk, hogy jó lenne növelni a közterületen megjelenő rendőrök számát 
is, mert azért jobb nem a kamerával beszélgetni, láttad-e, felvetted-e, hanem jobb a rendőrnek 
elmondani, amit tapasztaltunk. Itt is örömhírem van, részben már itt vannak, de még nagyobb 
számban itt lesznek majd ebben az évben. Lassan elkészülünk a Cseri parkban a készenléti 
rendőröknek a pihenőhelyével, 300 rendőr és a Szent Imre 14-ben, ahol 70 rendőr garzonlakást 
építünk, akik már családostól lesznek itt. Vagyis több mint 300-al nő Kaposváron is, mert a 
határon is lesznek, Kaposváron szolgálatot teljesítő rendőröknek a száma. Ez mind azért van, 
mert Önök kérték, de még azért is van emellett, mert van még tennivalónk e tekintetben a város 
egy-két pontján, de ezzel elértük, hogy az ország egyik legbiztonságosabb megyeszékhelye lett 
Kaposvár. Meg is lesz ez köszönve illő módon január 23-án a rendőreinknek, akkor, amikor a 
város kitüntetéseit adjuk át. Nagyon fontos szempont, még mindig vannak olyan helyek, ahol 
rendet kellene tennünk. Még mindig vannak és érnek bennünket olyan kellemetlenségek, 
amiket nem szívesen viselünk el. Donnerben is sokat javult a helyzet, de még mindig van 
tennivaló. Nem attól félünk, amikor arra járunk, amikor ott tömegeket látunk, hogy megvernek 
bennünket, hanem egyszerűen lelkileg és fizikailag nem akarjuk elviselni a perpatvart. Nem jó 
hallani, meg nem jó látni a kiabálást, a köpködést, az ember nem szívesen megy akkor arrafele, 
ahol rendetlenség van. Itt kell majd még e tekintetben rendet tennünk. Végül, de nem utolsó 
sorban a biztonságunkat nagymértékben meghatározza az, hogy mennyi a villanyszámla, 
mennyi a gázszámla, mennyit kell fizetni a közszolgáltatási díjakért, a csatornáért, a távhőért, 
mennyit kell fizetni a szemétért és még sorolhatnám ezeket a tényezőket. Szintén 2010-ben azt 
az irányt vettük, Önök javasolták, hogy próbáljuk a függőségünket csökkenteni e tekintetben és 
menjünk el a lehető legnagyobb mértékben abba, hogy ne legyünk kiszolgáltatva akkor, amikor 
energiára van szükségünk. Ez a fénynél, a villanynál egyértelműen azt jelenti, hogy próbáljuk 
az E-ON-t valamilyen módon pótolni és mi a napenergia mellett döntöttünk. Ebbe az irányba 
mentünk el, ha látják és figyelik, nagyon sok helyen már fent vannak a napelemek a városházán 
is látnak már egyébként, ha a Noszlopyból jönnek és ránéznek a felső homlokzatra, már látják 
a napelemeket. De ilyenek lesznek még ebben az évben a Sávház tetején, sok 
közintézményünkre napelemet rakunk. Az első napelem parkunk a volt KVG telephelyen – nem 
látják az utcáról – az már megépült 2x0,5 MW-os az a napelem park. Még nem működik, de 
már a megépítése folyamatban van, inkább így mondanám, itt ezt az irányt vettük. Azt a példát 
követjük, eklatáns példával hadd mondjam Önöknek, amikor nem volt vizünk és nekünk úgy 
kellett vásárolnunk a DRV-től. Ha akkor nem fúrtunk volna kutakat és nem rendelkeztünk volna 
be önellátásra ma Kaposváron a vízdíj több mint duplájába kerülne. Nézzék csak meg Siófokon 
mennyi, meg nálunk, ahol a DRV szolgáltatja, 2,5-szer drágább, mint nálunk. Ezt jelenti az 
energia függetlenség, a zsebünket is, nemcsak a klímát, de a zsebünket is nagymértékben érinti 
és megjeleníti. Nagyon sok jó hírem van még e tekintetben, de ezekkel most már nem traktálom 
Önöket. Ez a zárszóm arra, hogy ezt az irányt, amit elkezdtünk, ezt folytatjuk egész odáig, amíg, 
mert a társasházaknál ahova majd felszereltetnek, ezek ott már a villanyáramba a napelemek 
éreztetni fogják a közös költségbe meg másnak is a hatását. A fő cél az az, hogy megjelenjen 
megfelelő kedvezményekkel és támogatással is a családi házas övezeteknél is ezt a lehetőséget 
tudjuk biztosítani, hogy a rezsijük, a rezsicsökkentés szerintem csak így tartható fent, tudjuk 
még ezzel is faragni. Ez egy nagyon ambiciózus klímapolitika egyébként, de mi adja ennek az 
erejét. Két példát engedjenek meg, hadd mondjam el Önöknek. Az elmúlt 10 esztendőben, 10 
esztendőhöz képest 82 %-kal csökkent a napelemek ára. Ez alapvetően a lehetőséget biztosítja 
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számunkra arra, hogy ez a csökkenés tovább fog folytatódni, hogy egyre többünknek 
hozzáférhetővé váljon támogatással, vagy néhányunknak támogatás nélkül is ennek a 
rendszernek a kialakítása. Vagy ami még a megújuló energiák felé viszi az irányt 10 
esztendővel ezelőtt még egyetlen egy elektromos autót sem lehetett látni a világon. Azt 
prognosztizálják, hogy 2030-ra 200 millió lesz, robbanásszerűen növekedni fog az elektromos 
autóknak a száma. Ne tűnjék pénzkidobásnak, de mi azért kezdtük el építeni ezeket a zöld 
színnel lefestett, aszfaltos parkolókat, amelyek elektromos töltők, 9 ilyen lesz a városban 
egyelőre. Ez alapozza meg azt az ambiciózus stratégiát többek között, amit mi 
megfogalmaztunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hát ez volt a múlt év, ez lesz a jövő év, aztán 
ebben az évben még neki állok és kérem a segítségüket abban, ahogy 2010-ben voltak 
ambiciózus álmaink az évtized végéig, most legyenek újból ambiciózus álmaink ezekre az 
alapokra, határozzuk már meg, hogy 2030-ra hogy nézzen ki ez a város. Ebben az évben ez 
ügyben még sokat fogom Önöket keresni, kérem a javaslataikat és kérem a segítségüket, hogy 
mindezt közösen majd tovább vive meg tudjuk csinálni. Nagyon szépen köszönöm a 
figyelmüket. Ennyi a beszámoló, Önöké a szó, át is adom. Jegyző úr intelmeit továbbítom, az 
ő munkáját megkönnyítve, hogy név lakcím és utána a felvetés. Kezdjük ezzel, hogy ő valóban 
jegyzőként tudjon jegyzetelni, és ha kell, akkor írásban is tudja hova küldeni a válaszokat.” 
 
 
Sütő Jánosné Répáspuszta:  
 
Örül annak, hogy a városvezetőség jól végzi a munkáját, nagyon sok minden készült el a 
városban. Köszönik, hogy Répáspusztán elkészülhetett az az egy utca és bíznak benne, hogy 
elkészül a következő is, ahogy megígérték. Szeretnék, ha elkészülne a gázbevezetés. A 
közösségi ház előtti fákat kérnék, hogy vizsgálják meg, több fát látnak betegnek, öregnek, ami 
ha kidől, vezetéket szakít le. Szeretnék, ha a játszóterük is megújulhatna és kibővülhetne. A 
futballpálya, ami meg lett ígérve, hogy 2016-ra le lesz gyalulva és be lesz füvesítve a mai napig 
nem készült el. A padokat megkapták, köszönik szépen. Répáspusztán van víz, villany, meg 
közvilágítás, de nincs internetük, meg kábel tv, se gázuk, se szennyvízcsatorna. Szeretnék, ha 
valami ebből megvalósulhatna. Tavaly elmondta, ha a 8-as helyi járat egy-két járattal 
kibővülhetne. Felmérték az utasforgalmat, választ kaptak, hogy nem, de jó lenne, ha mégis 
bővülne a járatok száma. Megkapták a fát a rezsicsökkentés fejében 12.000.- Ft értékben, 
megköszönte, hogy a város a fuvar és felhasogatás költségét is felvállalta.  
 
 
Spanics János Kaposvár, …..: 
 
Elmondta, a Lonkahegyen nincs kábel tv, nincs internet, UPC directet használ, a Kapos tv-t 
hiányolja. 135 W-os adót a város nem tud fenntartani, vagy jogi akadálya van? Érdeklődött több 
helyen ez ügyben, egy éve megszüntette valaki a tv sugárzását, hiányzik. Ha kérhetné, hogy ezt 
a problémát megoldanák. Rugótörés volt a kocsijában a Szentpáli utcában tavaly. Keskeny az 
út, repedezik a széle, a gyerekek sárban, hóban járnak, egy járdát is szeretnének kérni, ha a 
költségvetés megengedi, és az útszélesítést csinálják meg. A vízelvezetéssel is problémák 
vannak, a Kápolnától csak hömpölyög a víz, nincs árok. Jó megoldásnak tartja a Munkácsy 
utcában, hogy nem mély árok van folytatásként, hanem egy vízfolyóka „V” alakban 
betonlapokkal. Ha az út megszélesítésre kerülne, nem lehetne a 15-ös buszt is kivinni a 
Kápolnától lejjebb lévő kereszteződéshez?  
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Illés Jánosné Kaposvár, …..: 
 
Megköszönte amit Toponár, Répás, Fészerlak fejlődéséért és biztonságáért tettek. Megköszönte 
a Városgondnokság munkatársainak a munkáját, bármikor fordulhattak hozzájuk, mindig 
segítettek és készen voltak arra, hogy megoldják a problémájukat. Kiemelte Herczeg Attilát és 
Bodó Attilát. A kéréseiket írásban adta át polgármester úrnak. Megkérte a fészerlaki utcafelelős, 
hogy köszönje meg az utat, ami ott elkészült és megvalósult. A 61-es úthoz vezető gyalogos 
utat szeretnék, ha leköveznék.  
 
Darabos Anita Kaposvár ….:  
 
Megköszönte, hogy elindult a kertvárosban az utak javítása, főmérnök úrtól kérte, hogy 
elkészült utak javítását majd végezzék el. Megvalósult a játszótér a kertvárosban, amit annyira 
régóta szerettek volna. A Szalay István téren levő játszótér mellé szeretnének egy kukát és az 
lenne a kérésük, hogy a hulladékszállítással foglalkozó vállalat ezt is iktassa be a rendszeres 
heti menetrendjébe. Kommunális hulladékkal van egy kis problémájuk, december 17. óta nem 
sikerült pár utcában elszállítani, ez elég súlyos, útviszonyokra való tekintettel. Egyeztetett a 
szolgáltatóval, beszéltek a Városgondnoksággal, ezúton köszönte meg mindkét félnek a 
segítségét. Szeretnének számlakompenzációt kérni a szolgáltatótól. Szelektív szigetek 
kérésükre már kialakításra kerültek, de még az emberek sok egyéb hulladékot helyeznek el ott. 
A szelektív hulladékkezeléssel kapcsolatban kérné, hogy szélesebb körű tájékoztatást adjanak. 
Sok hulladékot el lehetne vinni a hulladékudvarba, de nem tudják, hogy létezik. Az internet 
önmagában kevés, valamilyen hagyományos módon kellene a lakosokat tájékoztatni, vagy a 
szelektív szigeteknél információs táblákat elhelyezni. Köszönik az eddigi lomtalanítást, és 
bíznak benne, hogy az idei évben is lesz. Lehetne-e olyan megoldás, hogy az ott lakókat 
rákényszerítsék arra, hogy fizessenek elő hulladékszállításra? Talán, ha mindenkit köteleznének 
rá és elszállításra kerülne, akkor talán megszűnne a szelektív szigeteknél fennálló probléma. 
Megköszönte az eddigi támogatást.  
 
Domján Péter Kaposvár, …..:  
 
Nagyon örült a tájékoztató füzetnek, amit kaptak, hogy mi történik a városban, büszkék 
lehetnek, hogy ennyi fejlődés van. Megköszönte, hogy a Hegyi és Virág utca sarkán sok 
karambol van, miután elkészült az út egy ütközés nem volt. A Hegyi utcában az északi járda 
nagyon hepehupás, érdemes lenne megnézni. A közbringával kapcsolatban elmondta, hogy 
ősszel a Sportcsarnoknál nem tudta felvenni, mert nincs állomás, amiről értesítést nem kaptak. 
A Tourinformnál érdeklődött, minden bérletesnek meg van az e-mail címe, miért nem kapnak 
értesítést? 
 
Sipos Zoltán Kaposvár, ….: 
 
Megköszönte, hogy a Raktár utca felújításra került, ezzel az infrastruktúra fejlődik ott is. 
Kérdése volt, lenne-e arra lehetőség, hogy szennyvízhálózattal is bővítenék a Raktár utcát? 
Vállalkozóként érintett, 20 főt foglalkoztat, ez nagyban könnyítené a működésüket. Egyre több 
vállalkozó van, nekik is lenne igényük a hálózat kialakítására.  
 
Mikola Annamária: 
 
Személyesen szerette volna megköszönni a Galagonya utca felújítását. Elég sűrűn előfordul, 
hogy a szemetet nem viszi el a szolgáltató. Ebben kérné a segítséget, hogy megoldódjon. 
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Botka Béláné Kaposvár, …: 
 
Zselickertvárosiakhoz is csatlakozna annyiban, hogy rengeteg eladó telek van, nem lehetne-e a 
CSOK-ot kiterjeszteni zártkertre? Naponta jár a Somssich utca fele és nem tudja elnézni, hogy 
az enyészeté a kollégium. Itt vannak az öregek, akiknek nincs nyugdíjas házuk, illetve kevés 
van. Véleménye szerint át lehetne alakítani azt a kollégiumot, vagy ezeket az elhanyagolt 
épületeket. A zebráknál a platánfákat nem lehetne-e kivágni? Azt a részt csak, ahol a lámpa 
világít, az Arany János utcai óvodánál, az Aldinál. A platánok beárnyékolják teljesen az utat, 
szembejövő forgalomnál nem lehet látni a zebrán közlekedőket. Egyetértett a város 
fejlődésével. 
 
Kaponya Ottó: 
 
Kérdése lenne Tóth István főmérnök úrhoz, hogy az Apponyi közben volt egy ígéret a 
körforgalom kiszélesítésére. Olyan keskeny az út, hogy a kukás autó, illetve a nagyobb 
járművek fennakadnak. Ígéretet kaptak az út szélesítésére és a fák lombtalanítására is. A 
platánok már felnőttek, sötétek a lakások, a csatornáknál is problémát jelent. Lehetne-e ezeket 
a fákat folyamatosan kicserélni? A Postának már jelezte, eltűnnek lassan a postaládák, csak a 
postán lehet már a levelet feladni. A nyitvatartással is gondok vannak véleménye szerint. Ezt 
kellene esetleg támogatni.  
 
Lőke Ákos: 
 
Közlekedési központnak fontos része lesz a Béla Király utcai felüljáró, amely hatalmas 
forgalmat fog rázúdítani a Hársfa utcára és onnan a Fő utca irányába. Az a csomópont 
véleménye szerint be fog dugulni és azzal valamit majd kezdeni kell, nemcsak egy Stop tábla 
áthelyezésével. Bartók Béla utca felett a Táncsics Mihálytól kifelé mindenhol megcsinálták a 
csapadékvíz elvezetését, csak pont a Bartók Béla utca nem készült el, azzal kezdeni kellene 
valamit.  
 
dr. Horváth Tibor Kaposvár, ….: 
 
Tudja, hogy a Kapos Szálló magánkézben van, de nincs valami remény arra, hogy ott valami 
változás történik? Béke utcai parkolóban az ott lakóknak nem lehet leparkolni, részben azért, 
mert a fizetőparkoló övezet kiszélesedett. Nem tervezik, hogy kiterjesztik oda is a 
fizetőparkolót? Az ott lakók valamilyen kedvezményt kapnak, de legalább a közterület 
felügyelők kimennek.  
 
Kocsis Ferenc Kaposvár, ….: 
 
Megköszönte, hogy van végre járdájuk, a víz folyik az árokban. A Donnerban a kulturális élet 
fellendítésére nincs egy helyszín, ahova össze lehetne hívni a lakosokat. A posta is nagyon rossz 
állapotban van, szlömösödik az épület, lóg a szigetelés a falból. 
 
Putteren Magdolna 
 
Megköszönte a Füredi lakótelepen végzett munkálatokat. A Füredi utca 59-77. nincs világítás, 
az útszélén van, de azt a bokor takarja. Sok idős ember él a lakótelepen és a lépcsőknél nincs 
korlát, télen ez akadályt jelent, ennek megoldásában kérne segítséget.  
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Domján Péter Kaposvár, ….:  
 
A Berzsenyi parkban a szökőkút körüli padokon ült-e valaki? Az ország leg gerinctörőbb padja. 
 
Csongrádiné Horváth Ibolya Kaposvár, …..: 
 
A Katona József és Akácfa utcát meg lehetne-e szélesíteni, az út széle le van járva, repedezik. 
A Tenisz Klubnál az Iszák utcában az árkot kellene kipucolni, rendbe tenni a környékét. Nagyon 
kevés a városban a szemetes. 
 
 
Szita Károly polgármester:  
 
 
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg felvetést, nem mondom, hogy a teljesség igényével, 
de igyekezni fogok. Répáspuszta út, egyik megépült, a másik is meg fog épülni. A külterületi 
útfelújítás alapban van 100 millió forintunk, megcsinálják a kollégáim a rangsort, meglátom, 
hogy milyen ütemben fognak beleférni ezek az utak. A gázt, azt nem mi építjük, azt a Nemzeti 
Gázszolgáltató a régi KÖGÁZ, akinek oda kell vinni a vezetéket. Abban az esetben viszi oda, 
ha tudja, hogy lesz, aki igénybe fogja venni és kifizeti. Addig, amíg nem látja kellő létszámba, 
hogy a szolgáltatását igénybe fogja venni, nem fogja odavinni a gázt, ez a helyzet, nem is tudom 
másképp megfogalmazni, de ez köztudott régóta. A Közösségi Ház előtti fákat megnézetjük, 
játszótér az egy kedvenc programja a városnak, így jókat tudok ígérni. A futballpályára én is 
emlékszem egyébként, hogy évekkel ezelőtt kaptak egy ígéretet, hogy kap egy tereprendezést, 
mert ott lábat törni lehet, de futballozni nem a közösségi ház mögötti pályán. A tűzifáról pedig 
tudjanak annyit, hogy amikor a Kormány döntött a szociális tűzifáról, nem a szociális tűzifáról, 
hanem a rezsicsökkentés kapcsán a tűzifáról annak a kompenzációja, amit a távfűtött, meg 
gázos lakásokban kaptak 12.000.- Ft-ot a díjból, a fával fűtők ezt a lehetőséget nem kapták meg. 
Decemberben kaptunk rá lehetőséget Önkormányzatok arra, hogy pénzt, pontosabban, hogy 
ezért fát vehetünk, és 900 embernek visszük ki – egyébként még most is – a tűzifát, de arra 
viszont már nem kapunk pénzt, hogy a fát felfűrészeljük és kiszállítsuk. Ezt már annak a 900 
embernek kellett volna a maga pénzéből fizetnie, ez megdrágította volna nagyon az egészet és 
a város felvállalta, hogy hasogatva, felfűrészelve, fuvarköltséget sem kérve kiviszi házakhoz, 
még mindig tart, körülbelül a felével talán már végeztek. Még mindig tart ez az akciónk és 
örülünk neki, hogy segítettünk és keményfát viszünk ki, ami nagyon fontos a fűtőérték 
tekintetében, de ez drágább is a fűtőérték tekintetében. Nekem teljesen új információ volt és 
nagyon szépen köszönöm, a televízióval kapcsolatos lonkahegyi probléma. Kérem, hogy ezt 
nézzük már meg, s most már kíváncsi vagyok rá, hogy van-e még hasonló korábban Kapos tv-
vel rendelkező, Kapos televízió vételi lehetőségével rendelkező körzet, amit az országos átállás 
miatt elveszett a mai napig. Azt is szeretném kérni, hogy – mert nekünk fontos, hogy a Kapos 
tv nézhető legyen, nekünk nagyon fontos – a műszaki lehetőségét is vizsgálja meg, bízzunk 
meg valakit, aki ért hozzá, hogy mit kellene tenni annak érdekében, hogy újból fogható legyen 
a helyi televízió csatorna a Kapos televízió. A Szentpáli utcánál, zártkerti útról van szó. A 
zártkerti utaknál a főszabályunk az továbbra is változatlan. A fő szabály az az a zártkerti 
utaknál, ugyanúgy, ahogy a zártkertekben levő közvilágításnál, hogy ugyanaz adja a 
zártkertekben levő ivóvízvezeték kivitelénél, hogy egy zártkerti közműfejlesztési alap, amely 
egy nyitott alap, oda annyi pénzt rakok, amennyi kell, lehet pályázat formájában útépítésre, 
útfelújításra, vízvezetékre pénzt igényelni, de csak azzal, hogy azt ott élők is pénzzel beszállnak 
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ebbe a pénzbe. Az a zártkerti útfelújítási alap, amit most mi indítottunk az arról szólt, hogy 
adjunk egy löketet a zártkertekben. Nagyon sok utcát sikerült az elmúlt esztendőben 
megcsinálni, a Szentpálit is megcsináltuk egyszer, csak a Szentpálit állandóan javítani kell, 
magát a Szentpáli utcát, idén is javítani fogjuk. Mondom Attilának, talán már tervbe is van 
véve, azért, hogy járható legyen, de nem lesz szélesebb az út, nem lesz csapadékvíz elvezetéssel 
ellátva. Járható utat szeretnék mindig biztosítani a Szentpáli utcában, lehet, hogy két autó nem 
fog elmenni egymás mellett, de néhány feketébb, majd akkor lassabban megy. Mert hallom, 
hogy problémák vannak e tekintetben is, mert azt a rossz utat is krosszpályának használja 
néhány „őrült, agyalágyult”, aki a zsigulijával azt mondja 80-al is lehet ott menni. Ez egy más 
jellegű probléma, amit e tekintetben meg kell oldani, járhatóbbá tesszük újból a Szentpáli utat, 
ezt tudom Önnek mondani. Akár a 100 millió forintos útfelújítási pénzünkből, akár másból, a 
Városgondnokságnál levő pénzből. Magdi, addig nem mondok semmit, amíg el nem olvastam, 
de nagyon szépen köszönöm neked, a részönkormányzatnak és minden toponárinak azt a 
munkáját, ami látható és szemmel látható, és kézzel is fogható abban a városrészben. Tudom, 
hogy ti nagyon sokat tesztek ezért, nagyon hálás vagyok ezért, és nagyon szépen köszönöm, 
tanácsnok úrral együtt, aki ott van és ott él köztetek, és veletek együtt dolgozik, nagyon szépen 
köszönöm. Darabos Anita, oda fogunk rakni egy kukát – ott soha nem az a probléma – a 
játszótérhez, hanem csak az ürítése lesz majd probléma. Általában a kukáknak az, akkor majd 
zsákot rakunk oda, kukászsákot, vagy valamit, megfelelő kuka edénybe, hogy ne máshova 
szemeteljenek. Örülök neki, hogy használják a játszóteret ez a fontos, mert azért ott kicsit 
dilemmáztam. Amikor a zártkertiek kérték ott tőlem a Zselickertvárosba, kicsit dilemmáztam, 
hogy oda vigyük-e a játszóteret, de aztán képviselő asszony meggyőzött, hogy vigyük oda a 
játszóteret, azért került oda. Megnyugodtam, hogy nem üresen áll, úgy értem nem gyerek nélkül 
van a játszótér, ami van. Kovács Katalin igazgató asszony azt nézzék meg nekem és holnap az 
elnök-vezérigazgató úgyis jön hozzám kettő órakor. Én konkrét választ kérek arról, hogy akik 
szemétszállítási szerződéssel rendelkeztek a Zselickertvárosban, miért nem lett elvive a 
szemetük? Konkrét jelentést kérek, és hogyha – nincs hivatkozási alap egyébként számomra – 
mert én ordítanék, hogy heti kétszeri szemétszállítási díjat fizetek, ha heti kétszer nem vinnék 
el a házam elől a szemetet. Én ordítanék érte. Igenis vissza kell kompenzálni a díjba, az árba, 
és nem is akarok erről alkudozni és beszélni, a cégnek. Azt, hogyha nem teljesített egy 
szolgáltatást, azért nem kérhet pénzt, pont. Ennyi és nem is akarom ezt tovább ragozni, az okára 
magam is kíváncsi vagyok, mert nem tudom. Önöktől hallottam most ezt a problémát, és 
többször nem fog előfordulni. Ennyire egyszerű, mert aki a köz alkalmazásában áll, az szolgálja 
a közt. Ha ez neki nem jó, akkor keressen más munkahelyet. Nálam ez nem alku kérdése e 
tekintetben. A lomtalanítás meg lesz, ugye idén Attila újból tervezzük a zártkerti pontoknál? 
Belterület-zártkert határa, úgy csináltuk a lomtalanítást, idén is meg lesz, terveztük a 
költségvetésbe. A szelektív gyűjtésről pedig mindent megteszünk, majd megint meg fogják 
kapni a szórólapot, azt is, hogy hol a hulladékudvarunk, hány köbméterig lehet ingyen bevinni 
a szemetet. A hulladékudvar egyébként – igazgatónő tájékoztatott engem – rendkívül népszerű, 
a múltkor bevittek egy szánkót, amit ő akart megvásárolni, de mire beért már megvásárolták 
előtte. Hulladék újrahasználati központ a rendes neve egyébként. Be lehet oda vinni nagyon sok 
mindent, és ott nagyon olcsón, akiknek szüksége van rá meg tudja vásárolni. Sokszor megtelik, 
de nagyon gyorsan ki is ürül, hál’ Isten ennyire bejött. Majd erről fogunk adni akkor az ott 
élőknek egy tájékoztatást. Az, hogy a szelektív szigetekbe nem mindig ugyanaz kerül, aminek 
kell lenni, abban pedig kérem a segítségüket az ott élőknek is, egymást kell nevelnünk. Így 
indult bent a városban is, össze lett keverve minden, de a kék kukák – mert nem szigetek vannak 
már most, hanem kék kukák – jelentik nekem igazgató nőék is, hogy most már nagyon is meg 
vannak elégedve a tisztaságával. Nem mindegy, mert emberek válogatják szét a hulladéklerakó 
telepen és egyre több hulladékot tudunk újrahasznosítani, amely megjelenik a szemétdíjban is. 
Azt 2012 óta befagyasztottuk, rezsicsökkentett szemétdíjat nem tudnánk így tartani, hogyha a 
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hulladékot nem hasznosítanánk újból, amiből aztán bevétele van magának a szolgáltató cégnek. 
Neki is a működését finanszírozni kell valamiből, ezért fontosak ezek a környezetvédelmi 
szempontok is, amelyek anyagi nehézséggel is járnak. Ez a közmeghallgatás törvényi 
kötelezettsége, mindegyik településnek, ezt mindenki csinálja, de nagyon kevés település 
csinálja azt, hogy évente alkalommal mondjuk a polgármester 80 helyszínen is találkozik a 
kaposváriakkal. Na, én erre vagyok büszke, ezt megcsináljuk. Itt vagytok, elmondjátok, örülök 
neki, de nem most láttuk ebben az évben egymást utoljára, ezt pedig én garantálom. 
Amennyiben még eljöttök akkor, majd hívlak benneteket. Valóban Kaposvár nagyon sok 
elismerésben részesült, nekem van egy három oldalas listám. Általában az évértékelők végén 
szoktam kivetíteni, abból ez jó ötlet egyébként, abból majd lehet, hogy csinálunk valamit, azért, 
hogy a kaposváriak is értesülhessenek arra, amire valóban büszkék lehetnek, hogy mások 
milyen elismerésben részesítették az ő munkájukat, és legyen látható valamilyen formában. 
Örülök neki, hogy az utca jó lett, ott az aszfaltot kellett lecserélni, egy olcsóbb aszfalt volt, ha 
leesett a pára, már akkor is csúszott. Hegyi utcai északi járda legyen felírva és nézzük meg. Az 
utakban már nagyon sokat léptünk előre, a járdákkal még nagyon sok teendőnk van. Utakban 
nagyon sokat léptünk előre, hisz az elmúlt 5 esztendőben legalább 5 milliárd forintot költöttünk 
el, a járdákkal közel sem tartunk még ott, de a Hegyi utcai északi járda fel van írva. A közbringa, 
egyszerűen azért, mert majdnem minden egyes állomásunkat érintette maga az átalakítás. Az 
hiba – óriási –, hogy a Tourinform irodánk, akinek a feladata, aki kiadja a közbringa bérleteket, 
meg vannak az e-mail címei, az egy hiba, tőlünk ezért pénzt kap, szeretném hozzátenni. Pénzt 
fizetünk azért, hogy ezt a szolgáltatást ellássa, azt nem tette, hogy nem értesítette, hogy hol 
szűnnek meg. A sportcsarnoknál nyilvánvalóan meg kellett szüntetni, látod, hogy miért, fel van 
túrva az egész környék, épül az Aréna. De egy teljesen új rendszer jön be, alpolgármester úr az 
egyik gazdája, Borhi Zsombor alpolgármester úr ennek. Még ebben az esztendőben egy új 
közbringa program épül. Jelen pillanatban, ha jól emlékszem volt 5 állomás, 4 volt és 18 
közbringa állomás lesz, és veszünk 200 biciklit, ahol vannak elektromosak is, vagy mind 
elektromos, ebben az évben. Akkor közbringa hajrá, biciklizni és tekerni. Gratulálok a 
vállalkozásához, látom, hogy mindig vannak termékek és látom, hogy van is rendszeres 
forgalma. Én nem akarok gyakran a vevője lenni, bár már voltam, mert akkor valami plusz 
költségbe verem magam, amikor egy építőipari kereskedőhöz vevőként megy be az ember, de 
örülök neki. A lakóövezetekben a belterületen 100 %-os a csatornázás, nem olyan egyszerű és 
nem is tudok a kérdésére választ adni, hogy a lakókkal és kevesebb szennyvízkibocsátással járó 
területeken, hogy mennyi pénzért, milyen formában lehetne szennyvizet vinni. Nem ígérek 
gyors sikert, ezt megmondom őszintén, de legalább én tudni szeretném, hogyha nemet mondok, 
akkor miért mondok nemet rá, ezért most se igent, se nemet nem tudok mondani. Nincs elég, 
és nincs kellő információm, a kérdés alapot adott, hogy legyen mivel foglalkoznom, ezzel is ezt 
követően. Én köszönöm Önnek. A CSOK-ot nem mi vezettük be, hanem az állam, de nem cél 
a zártkertekbe való kiköltözés, szeretném Önöknek elmondani. Egyszerűen azért nem cél a 
zártkertbe, ha városnak iszonyatosan sok pénze lenne fizikai adottságai miatt, akkor sem tudna 
olyan infrastruktúrákat építeni, mint a belterületen, mert fizikailag nem lehet, nem tudná 
bevinni a helyi járatot. Nem akarom tovább sorolni, nem cél a zártkertbe való kiköltözés és nem 
cél, hogy a zártkertbe többen legyenek, mint ahogy vannak. A zártkert azért zártkert, mert az 
egy pihenő övezet. Az más kérdés, hogy jelen pillanatban 3000-en élnek Kaposváron 
zártkertekben. Ennek több oka van, az egyik kedvtelésből ment ki, mert szerette a zöld 
környezetet. Két évig még a zöld környezetet élvezte és utána kéri ugyanazt az infrastruktúrát, 
amit megtapasztalt bent a belterületen. Joggal kezd el követelni, mert most már ő ott kint él, 
tudta, ha oda fog menni nem lesz az meg neki, ami bent, de többre értékelte a zöldet. De olyanok 
vagyunk és ezért nem hibáztatok senkit, ha már kint vagyok, miért ne legyen nálam is. 
Fizikailag nem lehet sok mindent megcsinálni, ezért nem ösztönzi a Kormány sem a CSOK-kal 
a zártkerti építkezéseket, mert nem az a cél. Voltak olyanok, akik azért költöztek ki zártkertbe, 
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mert odaadták inkább a gyereknek a belterületi lakást, hogy neki legyen. Ez egy 20-30 éve 
elindult folyamat, inkább 30, ami a városban megjelent, de a zártkerteknek soha nem lesz olyan 
komfortfokozata. Elő tudunk állni ilyen segítségekkel, hogy segítsük, hogy közösen vigyünk 
oda vizet, hogy közösen vigyünk oda közvilágítást, közösen javítsuk meg az utakat, de gáz sem 
lesz ott, szennyvíz sem lesz ott. Nem akarom ezt tovább mondani, szerintem ezért korlátozta be 
a belterületekre a Kormány is a támogatási igényt, mert ilyen alapon nem tudna rendet tartani 
egy településen belül. Én azért vagyok büszke, hogy nincs olyan magyar város a zártkertben 
élőknek a saját költségvetésén belül ennyi pénzt áldozna annak érdekében, hogy javuljon a 
komfortfokozata az ott élőknek. Soha sem lesz olyan komfortfokozata, mint a belterületen 
élőknek, ezt ki kell mondani és én ezt fel merem vállalni, a választások évében is bárki előtt. 
Mert az ember legyen mindig őszinte, én ezt tartom egy tisztességes játéknak és nem azt, hogy 
össze-vissza beszéljen, azért mert most majd választások lesznek valamikor. Ezért nem tették 
ezt szerintem meg. Nagyon fontos kérdést tetszett mondani. Tavaly beszéltem erről 
nyilvánosság előtt, hogy megüresedett, patinás, szép városi ingatlanok nagyon jól tudjuk, 
hogyha gazda nélkül maradnak, akkor azok elkezdenek romlani, ha nem laknak valamit, az 
romlik szanaszét. Azt mondtuk, hogy készítünk egy rehabilitációs programot. MÁV internátus, 
hogy nézett ki, 3 éven keresztül üres volt. Mi elkértük az államtól, állami tulajdonú épületekről 
beszélek, nem önkormányzatiról. Elkértük az államtól és odaadtuk a református iskolának. 
Most hogy néz ki? Nem tettük volna ezt, és nem kértük volna el a tulajdont – 50 évre adtuk oda 
egyébként a református iskolának – akkor ma a város belvárosának az egyik csúf épülete lenne. 
Nem tudtunk mit kezdeni állami tulajdon, a volt bőrgyógyászat épületével, ha az ott marad ebek 
harmadjára, az ott egy szeméttelep, meg hajléktalan telep lett volna. Ezért nem is lehetett ott 
mást csinálni azzal a kórházi épülettel, ezért indult el az ügyészség épületével a rehabilitációja. 
Kórház déli tömb, ha a kórház onnét kijött, ha nem szereztük volna meg – 555 millió forintért 
vásároltuk meg az államtól azt a területet –, ha nem tettük volna ezt, akkor nem tudtuk volna 
rehabilitálni azt a környéket, a város csúfsága lett volna. A másik a Nostra, megvettük, az sem 
a miénk volt, hajléktalan szálló volt a Nostra. Megvettük 1.250 ezer forintért a felszámolótól, 
de közel 1 milliárdot költünk rá, hogy ott rendet tegyünk. Azért vettük meg, hogy rend legyen 
azon a környéken. Tanítóképző Kollégium, és most jutottam ehhez, az sem a miénk, az államé, 
ki kellett valami furfangot találni. Béla Király utca felüljáró, építjük a felüljárót, az érintette a 
KIEG-nek a területét, ahol egy tiszti szálló volt, a tiszti szállót le kellett bontani. A HM-mel 
megállapodtunk abban, hogy gyerekek adjátok oda a tiszti szállót, elmentünk egy másik 
miniszterhez, ti pedig adjátok oda a HM-nek a tanítóképző épületét, ott építse meg a garzonokat, 
akik a tiszti szállón vannak. Megszületett az alku, neki állnak a volt tanítóképző kollégiumának 
a helyretételére. Így tudjuk megőrizni annak az épületnek, hogy legyen funkciója. Funkciót kell 
belevinni, nem egyszerű ezekbe az épületekbe, így bele tudtuk vinni a funkciót és fel fogják 
újítani teljes egészében ezt az épületet. Mert úgy ahogy Önnek, nekem is nagyon bántja a 
szememet, és bántják a szememet ezek az épületek. Ezért mondtam, hogy jó hírt fogok tudni 
mondani. Fák, az elmúlt években minden évben felmerül a téma, régi öreg hársunk és platánunk 
van 1500 db. Sok problémát okoznak, sok örömet is hoznak, de sok problémát is okoznak. 
Nagyon jól tudják a főmérnök úrék és a városgondnokságon, hogy nincs olyan vezetői 
értekezlet, hogy hétfőnként ezt ne említenénk meg, hogy mit tegyünk. Nekem a városgondnok 
urunk azt mondta, hogy megtalálták azt a módszert és pénzt kért rá, hogy olyan mértékben 
csonkolják a fákat, hogy megmarad, amelyik egészséges. Vettünk ilyen fakopáncs műszert is, 
amivel megvizsgálják őket, hogy megmarad, ami egészséges és olyan mértékben vissza tudják 
metszeni ezeket a fákat, hogy még élni fognak, de megszűnnek azok a problémák, amik az 
ereszcsatornát érinti, a benapozást érinti, és erre kértek – tavaly kipróbálták egy-két fánál, egy-
két utcában – tőlem pénzt, és ebben az évben 25 millió forintot, 15-öt kaptak újban, 10 pedig 
már volt bent, hogy ezt a módszert elterjesszék. Apránként megyünk előre, ki fog derülni egy 
éven belül a lombosodás időszakában, hogy valóban ez a módszer, ez az egészséges fa életének 
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a megtartásával megszünteti-e azokat a jogos problémákat, amitől az ott élők szenvednek, vagy 
más drasztikus módszerekhez kell folyamodni. Ez lesz a menet a fáknak, a fák esetében nem 
ismeretlen ez a probléma számomra, és ha valaki meg akarja osztani a város lakosságát, ezzel 
megtudná. Feltenne egy népszavazást, írjunk ki, vágjunk ki, vagy maradjon. Ezzel aztán 
kiegyenesítené fele a kaszát, fele meg nem, ezt nem szabad megcsinálni. Egy város addig tud 
erős maradni, míg egységes, ezért nem fogok ilyen hülyeséget csinálni e tekintetben, hanem 
józan paraszti ésszel, polgármesteri felelősséggel élve, türelemmel neki állok ennek a 
munkának, hogy megoldjam. Apponyi köz körforgalom kiszélesítése, rá fogok kérdezni a 
főmérnök úrra. Tűnnek el a postaládák, jelzem a postának. Olyan, mint a MÁV egyébként, ez 
a kettő nagy állami vállalat, nyilvánvaló azért, mert ők is leépítenek, keveset akarnak, kevesebb 
postás, többet kell üríteni, több személyi költség lenne. Egyébként én, hogyha levelet adok fel, 
ami ugye egyre ritkább, lássuk be, nem erre megy a világ, hogy papíron levelezzünk egymással 
én most már a fontos leveleket, amit adok fel, én veszem a fáradtságot, soha nem rakom be 
ládába, annyira nem bízom, hogy ürítik ki, felviszem és ajánlva adom fel ezeket a 
küldeményeket. Arra mondjuk meg alkalmatlan a postaláda, mert ha ajánlott küldeményt adok 
fel, bemegyek magára a postára. Színház nyitóelőadás, Csiky darab lesz. Ákos köszönöm, hogy 
felhívtad a figyelmemet a Hársfa utcai csomópont is meg lesz egyébként csinálva. Itt egy 
nagyon komoly közlekedési tanulmány előzte meg, legalább egy évig tartott, forgalom 
számlálásokkal, a forgalom átalakítással, én ebben nem tudok állást foglalni. Abban bízom, 
hogy a műszaki emberek olyan megoldásokat találtak ki, amelyben a probléma egyik helyen, 
hogyha enyhül az nem úgy fog enyhülni, hogy a másik helyre ráterhelődik, hanem egy normális 
közlekedési rendet fognak tudni csinálni. Bartók Béla utcai csapadékvíz, írjuk fel a listába, 
nagyon nagy csapadékvíz elvezetési programot csináltunk a tavalyi esztendőben is, nem 
jutottunk el mindenhova, de rajta kell, hogy legyen a megvalósítandók listáján, csak úgy, mint 
a rossz állapotú, vagy hiányzó járdáknak a felújítása. Kapos szálló, osztrák tulajdonosa van, 
felújítani nem akarja, de eladni sem, ez a nagy probléma. Ettől a pillanattól kezdve a város keze 
meg van kötve, de hogy megnyugtassam Önt is és magamat is csak erősítsem benne, dolgozom 
rajta. Mindig, amikor kinézek az ablakon, az irodám ablakából látom, és amikor innen fotózzák 
a várost, a belvárost, akkor látom, hogy mi az, aminek nem kellene ott lennie. Ez a helyzet, 
dolgozom rajta, vagy így, vagy úgy, de előbb utóbb eredményt érünk el. Magántulajdonos 
szuverén joga, hogy mit csinál ezzel, de kap egy konkurenst, akkor talán majd kiürül és nem 
lesz akkora forgalom és akkor talán majd az eladási szándék is nagyobb lesz. Miért ne, akkor 
hozzon az ember egy konkurenciát, be fog jönni, akkor majd az eladási szándék is nagyobb 
lesz. A józan meggyőzés. Megyünk kifelé a fizető parkoló övezetekkel, azért, amit Ön mondott, 
mert a helyzet az, döbbenetes az a szám, amit most mondok – minden évben kikérem – 2018. 
december 31-ével három héttel ezelőtt összehasonlítva az egy évvel korábbi 2017. december 
31-i állapottal 1077 db autóval több van Kaposváron. Évente 5-600-al szokott növekedni 
darabszámmal az autóknak a száma, most nagyon megugrott az elmúlt évben, oka van, tudom, 
az emberek jobban élnek, jobban keresnek, optimistábbak. Megengedték maguknak, hogy autót 
vegyenek, jó részük külföldről hozta be a használt autókat, de ennyivel lett több autó, döbbenet 
egyébként, ha belegondolnak. Autóval járnak dolgozni, nem busszal, vagy kerékpárral, azért 
próbálunk ebbe az irányba is elmenni, de nagyon nehéz áttörni ezt a falat. Soha nem lesz annyi 
parkoló, ami ezt a növekményt tudja. A fővárosba nem hiába akarnak dugódíjat bevezetni, 
nálunk is már megjelent a dugó, 2x15 percre egy nap, de megjelent, 10 évvel ezelőtt még nem 
volt ez az állapot. Az ott lakók ingyenes parkolási lehetőséget kapnak a fizető parkolókban, 
tolódunk kifelé, mert aki dolgozni megy, nem fizető parkolóban hagyja 8 órán keresztül az 
autóját, hanem elviszi az ingyenes parkolóba. Én egyáltalán nem zárom ki annak a lehetőségét, 
számomra nincs ellenemre, hogy tovább toljuk ezt a határt már kifelé, ez nem oldja meg a 
parkoló problémát, amit nem lehet építeni, de az Önök problémáját megoldja, akik ott élnek. 
Minden évben felmerül ez a kérdés is, csak szerettem volna megemlíteni. Kocsis úr, ma a 



17 

 

közmeghallgatást megelőzően fejeztem be a főépítész asszonnyal a megbeszélést, aki azzal a 
feladattal ment ki tőlem, hogy ugye folyik a közösségi tervezése a Donnernek, ezt a mi 
tulajdonunkban levő Városfejlesztési Kft. végzi. Most eljutottak odáig, hogy konkrétan meg 
tudják nekem mondani, hogy az akció területet be tudják határolni. A Bartókból mennyire 
felfelé, a Nyár utcán meddig kell, hogy érintve legyen maga a rehabilitáció, itt már konkrét 
adatok vannak, hogy milyenek a tulajdoni viszonyok, milyenek a belső udvarba való viszonyok, 
milyen a komfortfokozata az ott levő lakásoknak, hogy hogy menjünk lépésről lépésre. Három 
ütemre akarom osztani, én 10 év alatt szeretném ezt befejezni, nem merem megjósolni, hogy 
pénzben mi ennek a vége, de most már a megvalósításnak akarunk apránként neki állni. 
Elsőként a söröskorsó körül, főépítész asszonyék most ezen dolgoznak, hogy erre adják meg 
számunkra lépésről lépésre, hogy mi az, amit tenni akarunk. Nincs a Donnerban közösségi tér, 
joggal vetetted fel, mert a régi Bartók Iskola, amíg ott volt, akkor volt valami. A Levéltár 
nyilván nem vehető erre igénybe, amikor még ott volt a Könyvtár épület, akkor volt valami, de 
oda sem lehetett 5 embernél többen bemenni. Most viszont a Donneri Plébánia bővít, mégpedig 
egy közösségi teret bővít, és nagyon jó, hogy ott teszik. Megállapodtam a püspök úrral és be is 
raktuk a költségvetésünkbe, a Donneri Plébánia mellett a közösségi tér felépül, mert meg van 
rá a püspökségtől a pénz, mi 10 millió forintot beraktunk az előtte levő buszváró közterületté, 
templomtérnek a teljes rendbe tételére, hogy ott egy normális állapot legyen. Az egy nyitott 
közösségi ház lesz, ez nagyon helyes, lesz hova menni, szeretném csak erre mondani. Nem kicsi 
az a beruházás egyébként, amit csinál maga a Plébánia. A Füredi 59-77. világítást meg fogom 
nézetni, nagyon szépen köszönöm a javaslatot. Lépcsőknél ott építünk korlátot, ahol kérték, sok 
lépcsőre építettünk korlátot. Én kérem azokat a jelzéseket majd, hogy Önök hol látják jónak, 
melyiket nem tartják biztonságosnak, hogy oda korlátot építsünk, mert az nem pénz kérdése, 
mint ahogy a pad sem pénz kérdése. Főépítész asszony figyelmébe ajánlom a Berzsenyi parki 
padokat, üljön ki egy kicsit egy órára. De az ulti asztalok még meg vannak, nem? Én csak a 
játszótérig jutok el, ha itt van az unokám a parkban. Katona és Akácfa utca szélesítés, meg 
fogom ezeket nézetni, de nem úgy van, hogy az ember bemondja az igényét. Minden összefügg 
mindennel, milyen közel van a ház, hol megy a közmű, ha szélesítünk egy utat, ott gyorsabban 
fognak menni az autók, akkor az már nem pihenő lakóövezet lesz, azután meg az hozza a 
problémát. Meg fogom nézetni, ezt csak azért mondtam, mert nem tudok rá kapásból választ 
mondani, hogy a műszaki bizottságunknak, mert ő dönt ezekről, milyen javaslatot teszünk majd, 
hogy megcsinálja, vagy ne csinálja meg. Kellenek azok az érvrendszerek, amelyek ilyenkor 
összeállnak, mert oké férjen el két autó, akkor már lehet gyorsabb, sok minden függ össze. 
Felírtam, meg fogom nézetni ezt a két utcát, amit mondtak. Iszák utcai ároktisztítás, meg a 
Katona is onnan jött, azt kitisztíttatjuk. Jegyző úr meg van minden?!  
 
 
Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Nagyon szépen köszönöm, hogy azon túlmenően, 
amire mi esetleg nem gondoltunk munkát adtak ebben az esztendőben is számunkra. Hálás 
vagyok azért, hogy itt vannak, mert úgy ismertek meg bennünket, engem különösen, hogy 
magam nem elfutok a problémáktól, hanem keresem őket. Mert szerintem ez egy 
polgármesternek a dolga. A probléma az nem elutasítandó, jaj, Istenem dolgoznom kell vele, 
hanem megoldandó mindig és szállítsák csak a problémákat, ezt szeretném kérni. Mondják és 
szállítsák, hozzák, mert akkor vagyok nyugodt, hogyha az Önök által felvetett jogos és az Önök 
kényelmét zavaró problémákat rangsorba szedve meg fogjuk tudni oldani. Nem tudom elmenni 
28000 háztartásba Kaposváron, hogy megkérdezzem tessék már megmondani, hogy miben 
segíthetnék. Higgyék el, hogy szívem szerint ezt szeretném, de nem tudom megtenni, ezért 
kellenek nekem ezek a beszélgetések, mert a problémák, azok sohasem terhek, hanem 
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megoldandó feladatok. Ezért vagyok hálás, hogy ezt megosztották megint velünk. Jó éjszakát 
kívánok mindnyájuknak!” 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Szita Károly       dr. Csillag Gábor 
 polgármester                 jegyző 
 


