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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

alakuló ülést követő üléséről 
 
 

 
Testületi ülés ideje: 2019. október 31. 
Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth 
tér 1. I. emelet Díszterem 
 
 
Pult Név Voks Frakció 
 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
30 Borhi Zsombor képviselő 1 - 
2 Czimmermanné Németh Andrea képviselő 1 - 
4 Csutor Ferenc képviselő 1 - 
7 Dér Tamás képviselő 1 - 
6 dr. Giber Vilmos képviselő 1 - 
28 Kárpáti Tímea képviselő 1 - 
15 Mihalecz András képviselő 0 - 
8 Nagy Attila képviselő 1 - 
3 Perlaki József képviselő 1 - 
9 dr. Pintér Rómeó képviselő 1 - 
31 dr. Szép Tamás képviselő 1 - 
10 Torma János képviselő 1 - 
17 Bereczki Dávid képviselő 1 - 
13 dr. Molnár Péter képviselő 1 - 
16 dr. Nadrai Norbert József képviselő 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. 
 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester szeretettel köszöntött mindenkit, a képviselőket, kollégáit és 
azokat, akik a Kapos Televízión keresztül kísérik figyelemmel a munkájukat. Folytatják az 
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alakuló ülést, a képviselők letéve hivatali esküjüket, az önkormányzati törvény az alakuló ülés 
kapcsán több kötelező döntést is előír a város képviselő-testületének. Részben ezeket terjeszti 
ma a Közgyűlés elé és kiegészítené két napirendi ponttal. 
 
Kérte képviselőtársait, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a 
napirendre:  
 
- az  utca elnevezéséről, valamint a 
- polgármester jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói intézkedésről szóló előterjesztéseket. 
 
Megállapította, hogy az esküt tett 16 képviselő közül 15 jelen van, így a Közgyűlés 
határozatképes.  
Tájékoztatta Közgyűlést, hogy a FIDESZ-KDNP írásban bejelentette a képviselőcsoport 
megalakítását. A frakció vezetőjének dr. Pintér Rómeó képviselő urat választották meg. 
 
Kérte, szavazzanak a napirendről a meghívóban jelzett, és az általa elmondott kiegészítéssel 
együtt. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4865   Száma: 19.10.31/0/0/A/KT 
Ideje: 2019 október 31 14:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 93,75 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 93,75 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   6,25 
Összesen 16   100.00 
Megjegyzés: 
 
108/2019. (X. 31.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére  

- az utca elnevezéséről, valamint  
- a polgármester jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói intézkedésről szóló előterjesztéseket. 
 
1.) A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2.) „Összetartozunk!” a kaposváriak programja 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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3.) Alpolgármesterek megválasztása (szóbeli) 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
4.) Előterjesztés a polgármester és az alpolgármesterek díjazásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

5.) A Közgyűlés bizottságai és a településrészi önkormányzatok elnökeinek és képviselő 
tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

6.) Előterjesztés az önkormányzati társulásokba történő delegálásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

7.) Előterjesztés a Közgyűlés 2019. évi munkatervének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

8.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú 
Város nemzetiségi önkormányzatai között kötendő megállapodásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
9.) Előterjesztés utca elnevezéséről 
      Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
      Közreműködő: dr. Farkas Edit aljegyző 
 
10.)Előterjesztés a polgármester jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói intézkedésről 
      Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
      Közreműködő: dr. Gróf Regina irodavezető 
 
 
Szita Károly polgármester kérte az új képviselőket, akinek problémája adódik a szavazógép 
használatával, kézfeltartással jelezzék. Kérdése volt jegyző úrhoz, mi az oka annak, hogy az 
önkormányzati törvény értelmében Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18 
képviselője lehet és csak 16-an tették le az esküjüket, kettő még nem. Kell-e rájuk várni, meddig 
kell? Ha valaki komolyan akarja venni azt, amiért a választásokon indult, akkor minimum az, 
hogy eldönti, hogy képviselő akar lenni vagy nem.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző az önkormányzati választásokon, kompenzációs listán mandátumot 
szerzett Horváth Ákos és Fejes István képviselő urak lemondtak mandátumukról. A jelölő 
szervezetek jelöltek két képviselőt a helyükre, azonban ezt a jelölést később visszavonták. 
Illetőleg újabb jelölteket jelöltek, ami esetében ismét visszavonásra került a jelöltek személye. 
Visszavonásra került a jelölőszervezeteknek a meghatalmazottja a Választási Bizottság 
irányában is. Ezt követően a Választási Bizottság elnöke egy levelet intézett a jelölő 
szervezetekhez, amiben a Választási Bizottság azt kérte, hogy a jelölő szervezetek együttesen 
jelöljenek két főt a megüresedett két mandátumra. Nem a Választási Bizottságnak a dolga az, 



4 

 

hogy a jelölő szervezetek közötti vitában, illetve nem konszenzussal hozott döntésben eldöntse 
azt, hogy kié a mandátum. Egységesen szeretne kérni a Választási Bizottság két olyan nevet, 
akik majd mandátumot fognak szerezni. Amennyiben erre nem kerül sor november 21-ig, akkor 
a kompenzációs listán következő két személy fog majd mandátumot nyerni. 
 
Szita Károly polgármester megköszönte a tájékoztatást. Akkor azt remélheti, hogy a soron 
következő képviselő-testületi ülésen jó esélyük van arra, hogy még két képviselő le fogja tenni 
a képviselői esküt.  
 
 

-----1. A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 

dr. Csillag Gábor jegyző az önkormányzati törvény szerint a képviselő-testületnek az alakuló 
ülésen el kell fogadni az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, vagy felül kell 
vizsgálni a korábbi Szabályzatot. Ez az előterjesztés az utóbbit tartalmazza, felülvizsgálják a 
korábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot. Az előterjesztésben javítanak jogalkotás 
technikai hibákat, illetőleg az azóta bekövetkezett változásokat egészítik ki. Tájékoztatást adott 
az SZMSZ módosításairól.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdése volt, mi az oka annak, hogy a hatályon kívül 
helyező rendelkezéseknél ez a 9. § (2) bekezdésében van, a 33. § (1) bek., illetve a 4. sz. 
melléklet 5.) pontja kerül hatályon kívül helyezésre? Hatásvizsgálati lap van az 
előterjesztésben, ennek a költségvetési kihatásoknál a „Nincs költségvetési kihatása” szerepel, 
itt elírás történt-e? Az Alkotmánybíróság két határozata is foglalkozott az SZMSZ-eknek az 
alakuló ülésen való elfogadásával, ezeknek a rendelkezéseit követték-e? Kérdéseit azért tette 
fel most, mert még nincsenek bizottságok, így azokat nem tudják ott tisztázni. Bizottságok 
felállása esetén az ilyen jogtechnikai kérdéseket, majd ott tudják tisztázni. 
 
dr. Molnár Péter képviselő hatályon kívül helyezik a 8. sz. mellékletet, mely az elektronikus 
kapcsolattartásról szól, viszont a rendelet 52. §-a rendelkezik róla, hogy a hivatalban a 
közigazgatási hatósági eljárás során az elektronikus kapcsolattartás szabályait a 8. sz. melléklet 
tartalmazza. Ez nem került hatályon kívül helyezésre. 
 
dr. Csillag Gábor jegyző a közmeghallgatás szabályaival kapcsolatban elmondta, a most 
hatályos SZMSZ az tartalmazza, hogy a közmeghallgatás előtt a könyvtárban ki kell 
függeszteni a költségvetést. Ezt a szabályt idejemúltnak tartják. Megkérdezték senki nem 
kereste a könyvtárban a költségvetést közmeghallgatás előtt, ezért okafogyottnak tekintik. 
Évente megtartásra kerül a közmeghallgatás, a költségvetés, ahogy eddig is, interneten közzé 
van téve. Próbálnak megfelelni minden Alkotmánybírósági és minden olyan jogszabálynak, 
ami előírás. Az SZMSZ rendelkezik arról, hogy alakuló ülésen a bizottságokra és a 
részönkormányzatokra vonatkozó szabályokat külön nem kell alkalmazni, ezért bizottságok elé 
nem kerülnek ezek a rendelkezések. A módosításnak nincs költségvetési hatása. Az 
elektronikus kapcsolattartást már külön jogszabály szabályozza, ezzel okafogyottá vált a 
mellékletnek ez a része. Korrigálni fogják, ha a szövegben még valahol bennmaradt.  
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-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő az SZMSZ-nek valóban már idejét múlt volt a 
mellékletben szereplő költségvetés kihelyezésére vonatkozó rendelkezése. A 33. § viszont azt 
fogalmazza meg, hogy az éves költségvetés rendelettervezetét a közmeghallgatást megelőzően 
bárki számára, az önkormányzat honlapján hozzáférhetővé kell tenni. Ennek a hatályon kívül 
helyezését nem javasolta. A hatálybalépés dátuma 2019.10.31. 14.15 óra ezt pontosítani kell a 
Jat. 7. § (2) bek. alapján. Az Alkotmánybírósági határozatokat azért vetette fel, mert egy 
jogegyenlőségi kérdés van ezekben a szabályozásokban. Itt a bizottsági feladatokért ellátott 
feladatoknak a díjazása kapcsán a jogegyenlőséget követeli meg az Alkotmánybíróság és az 
önkormányzatnak a gyakorlata eddig töretlen volt. Próbálta megnézni a tiszteletdíjak 
változását, ezért kérdezett rá a költségvetési kihatásra. DVD jogtár használata kapcsán 
javasolta, hogy tekintsék át milyen körben hozzáférhető. Jelenlegi szabályozás 1 főnek biztosít 
a képviselők közül hozzáférést, célszerűnek tartaná átgondolni. Jogi bizottsági munkában vagy 
bárhol egy munkaeszköz, hogy ennek a lehetősége biztosított legyen. 
 
dr. Csillag Gábor jegyző nehéz megsaccolni hány hozzászólás érkezik és a hatálybalépés 
időpontját így próbálják betartani. Kérte, hogy a Közgyűlés ettől függetlenül fogadja el az 
SZMSZ-t. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4866   Száma: 19.10.31/1/0/A/KT 
Ideje: 2019 október 31 14:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93,33 87,50 
Nem 1 6,67 6,25 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 93,75 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   6,25 
Összesen 16   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 20/2019.(X.31.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
Szita Károly polgármester kérte az elfogadott rendelet kihirdetését. 
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-----2. „Összetartozunk!” a kaposváriak programja----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester „Korábban az volt a szokás, nem is szokás, törvényi kötelem, hogy 
a polgármester az alakuló ülésen be kell, hogy jelentse, meg kell, hogy hirdesse az elkövetkező 
évekre vonatkozó városi programot. Ez több gyakorló polgármester, köztük az én javaslatomra 
is a parlament módosította azzal, hogy 6 hónapon belül kell beterjeszteni az alakuló Közgyűlést 
követően a várospolitikai programot. Ezt azért javasoltuk akkor a törvényhozóknak, amikor 
megtettük, mert ha egy újonnan bekerült polgármester kerül be a polgármesteri székbe tőle nem 
várható el, hogy megválasztották, azt követően két héten belül pedig kihirdesse az előtte álló 
időszakot. Magam abban a tisztességben részesültem, hogy már hosszú évek óta ennek a 
városnak a polgármestere lehetek, tartom magamat a szokásjoghoz, amit eddig is alkalmaztunk 
és a mai Közgyűlésen tárom Önök elé az elkövetkező évek várospolitikai programját. Ajánlom 
egyben a figyelmükbe is, kérem, hogy tiszteljenek meg majd a szóbeli kiegészítésemet 
követően kérdéseikkel, illetve hozzászólásaikkal. Azt követően pedig szavazunk az 
elkövetkező évek városi programjáról, amely nem okoz Önöknek meglepetést, akik 
figyelemmel kísérték eddig is a munkámat, mert semmi újat nem fogok mondani, mert azt a 
programot fogom beterjeszteni Önöknek várospolitikai programként, amit a kaposváriakkal 
együtt közösen alkottunk az elmúlt 1-1,5 esztendőben és ez a program volt, amelyik 
meghatározta az elmúlt 1,5 évet, illetve meghatározta a mögöttem hagyott 2 hónapot is. 
 
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! 
 
Az Összetartozunk címet viselő várospolitikai program nem csupán a polgármesternek a 
szüleménye. Nagyon sok konzultáció, nagyon sok beszélgetés előzte ezt meg Kaposvár 
polgáraival, én mindig abban hittem, hogy akkor jó egy program, ha nagyon sokan a magukénak 
érzik. Nagyon sokan megtalálják benne mindazt, amit fontosnak tartanak ebben a városban. Ez 
pedig nem lehet máshogy megtudni, nem lehet máshogy írni, mint az, hogy meg kell kérdezni 
a kaposváriakat. Közel 100 beszélgetés zajlott le az elmúlt 1-1,5 esztendőben szervezett keretek 
között a kaposváriakkal. Idősekkel és fiatalokkal, vállalkozókkal, pedagógusokkal, orvosokkal, 
egyetemi professzorokkal, nem akarom sorolni, a kultúra képviselőivel, a sport képviselőivel 
és a város polgáraival is. A város polgáraival egyrészt az immár hosszú évek óta szokásos 
lakossági beszélgetéseken, másrészt Önök is emlékezhetnek rá, hogy közel egy esztendővel 
ezelőtt minden postaládába egy kérdőívet is kiküldtünk, mely ennek a programnak a lerakásáról 
szólt. Mégpedig arról, hogy adjanak választ Kaposvár város polgárai, hogy mi az, amit 
fontosnak tartanának az előttünk lévő években. Soha nem látott mértékben küldték vissza akkor 
ezeket a kérdőíveket, mind megtalálható az Összetartozunk címet viselő programban. Vagyis 
ugyanúgy készült ez a program, mint 2010-ben az évtized végéig szóló program, a 2020-ig 
szóló várospolitikai programunk a Kaposvár a legfontosabb és a Hiszünk egymásban 
programcímet viselte, abban az időszakban. Mielőtt még az Összetartozunk címet viselő, 
szintén az évtized végéig szóló 2030-ig szóló várospolitikai programunkat ismertetném 
Önöknek tisztelt hölgyeim és uraim, érdemes beszélnünk arról, hogy hogy is sikerült a 
mögöttünk hagyott 10 év, mert az évtized vége hamarosan itt van, akár akarjuk, akár nem. Így 
ideje megvizsgálnunk, hogy sikerült-e megvalósítanunk mindazt, amit elterveztünk, sikerült-e 
az álmokból valóságot gyúrnunk. 
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Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! 
 
Kellő szerénységgel és mértéktartással ugyan, de mondjuk ki, hogy mögöttünk hagyott mintegy 
10 év bizony jól sikerült. Sőt talán azt is bevallhatjuk, hogy jobban, mint ahogyan azt terveztük. 
Pedig nem volt ez könnyű, ha visszagondolnak rá, nem volt könnyű, mert 2010-ben még 
dübörgött a gazdasági válság a világon, Európában, Magyarországon és természetesen 
Kaposváron is, és mi annak ellenére, vagy inkább úgy fogalmaznék, annak ellenében 
fogalmaztuk meg mi kaposváriak ambiciózus terveinket és elképzeléseinket. Akkor abban az 
időszakban is nagy célokat tűztünk ki magunk elé és a nagy célok elérésének az érdekében 
Kaposvár történetének eddigi legnagyobb fejlesztési programját kezdtük meg és folytatjuk jelen 
pillanatban is még, vagyis ma is. A program elkezdésének részben az a kötelesség volt az alapja, 
amire a kaposváriak 2010-ben megbíztak bennünket, és a célja pedig nem kevesebb, mint hogy 
a kaposváriak jobban, még európaiabb körülmények között tudjanak élni. Örömmel és nem kis 
szerénységgel mondom Önöknek, hogy az eredmények már érzékelhetőek. Kaposvár ma erős, 
biztonságos és sikeres város. Ha körbenéznek a városban sétálva, autóból, autóbuszról láthatják, 
hogy városunk egy történelmi megújuláson megy keresztül. Olyan megújuláson, melyre 
máskor évtizedek alatt volt csak példa, a város történetét ismerve nyugodtan hozzátehetem, ha 
volt egyáltalán. Ezt a városfejlesztő munkát csak úgy tudtuk és úgy voltunk képesek végezni, 
és vagyunk ma is képesek végezni, hogy következetesen kiálltunk azon értékek mellett, mert 
értékekről döntünk akkor, amikor várospolitikáról beszélünk. Következetesen kiálltunk azon 
értékek mellett, amelyeket közösen határoztunk meg. Ilyen volt a munka, ilyen az otthon, ilyen 
a család, ilyen az egészség, ilyen a rend és ilyen a biztonság. Ne okozzon Önöknek meglepetést, 
az Összetartozunk címet viselő 2030-ig szóló várospolitikai program is ugyanezen értékek 
mentén készült, és ugyanezen értékek mentén fogom majd beterjeszteni Önöknek az éves 
költségvetés tárgyalásaikon ennek a naturáliáit is, amiről szólni fogok majd Önöknek. Amiről 
beszéltem a város történetében is az egyik legnagyobb városfejlesztési programunk a Németh 
István program, életünk szinte minden területén éreztette és érezteti is hatásait. Hisz 
beruházások folytak és folynak a gazdaságban, az egészségügyben, programunk érinti a 
kultúrát, az oktatást, a sportot. Nagyot lépünk előre a közlekedés terén, mind a városon belül, 
mind pedig városon kívül. Tovább csökkentjük energiafüggőségünket, igazi zöld és okos várost 
építünk. A nagyságrendje is meghatározza és jelképezi ennek a programnak a volumenét, hisz 
most már közelíti a 190 milliárd forintot. Vagyis meg vagyok arról győződve mélyen tisztelt 
hölgyeim és uraim, hogy Kaposvár egy újabb sikeres és büszke korszak előtt áll, mely 
reményeim szerint azt fogja jelenteni, hogy a következő években a saját életében is mindenki 
ebben a városban előrébb léphet egyet.  
 
Négy elemét szeretném kiemelni, talán egy ötödiket is a végére téve majd az előttünk levő 
évtized városi programjának, amelynek az egyik nagyon fontos pillére a gazdaság, a városi 
gazdaság. Hisz ez határozza meg, ez határoz meg nagyon sok mindent a befizetett 
adóforintokon keresztül, az óhajokon, a szándékokon, a foglalkoztatáson át, a munkabéreket is 
figyelembe véve a városunk életében. Szeretném leszögezni tisztelt hölgyeim és uraim, hogy 
továbbra is munkaalapú és nem segélyen alapuló várost építünk. Ezt azért szeretném még 
egyszer leszögezni, mert Önök között ülnek olyanok, akiknek a pártja más filozófiát képvisel a 
gazdaságpolitika tekintetében, amely azt mondja, hogy ha segélyből is meg lehet élni, az nem 
olyan baj. Én pedig azt mondom, hogy munkából kell megélni, mert a munka ad tartást, a munka 
ad biztonságot és az egyik legfontosabb közös értékünk ez az életben, és a munka mellett, 
akinek a megélhetése veszélyeztetve van, vagy az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy 
dolgozhasson, nekünk viszont kötelességünk, keresztényi kötelességünk is segíteni. Ez a két 
filozófia közötti különbség. Volt egy olyan időszak ebben az országban, amikor az adott 
Kormány, 2010 előtt Kormány azt sugallta, és olyan országos politikát képviselt és csinált, hogy 
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segélyből is meg lehet élni. Emlékezzen csak arra az időszakra, nem kötötte semmihez a 
segélynek a felvételét. Az elmúlt 10 évünk is a munkaalapú gazdaságról szólt és városról, és az 
elkövetkező 10 esztendő is erről fog szólni, mert a munka adja meg a lehetőséget és a 
szabadságot, hogy saját szorgalma, tehetsége és érdeme szerint boldoguljon és gyarapodjon 
mindenki és tudja eltartani családját és tudja eltartani családján belül pedig gyermekeinket is. 
Ezért a mögöttünk hagyott években tisztelt hölgyeim és uraim a legfontosabb feladatunk a 
tartósan munkanélküli emberek munkába állítása volt, ez a 45 év felettieket jelentette, akik 
elvesztették a válság idején a szakmájukat. Ha visszaemlékeznek rá, a teljes 
foglalkoztatottságot, piacgazdasági értelembe vett teljes foglalkoztatottságot tűztük ki célul 
abban az időszakban. Örömmel mondhatom Önöknek, hogy ehhez már nagyon közel vagyunk. 
Kaposváron, a válság tetőfokán, ez 2013-ban volt, még 4075-en voltak munka nélkül, az elmúlt 
év végén, vagyis 2018 év végén, egy év végi adatot mondok Önöknek, pedig már csupán 1445-
en. Vagyis 2630 emberrel többnek lett munkája, és a nyilvántartott álláskeresők is most már 
hosszú hónapok óta az országos átlag alatt vannak. Ez a regisztrált, munkanélküliségi ráta, a 
nyilvántartott álláskeresők száma már hosszú hónapok óta az országos átlag alatt van. Azért, 
hogy ma már rekord alacsony a munkanélküliek száma, köszönettel tartozom magam, és azt 
hiszem, mindnyájunk nevében mondhatom, köszönettel tartozunk annak a több mint 2600 
embernek, akik éltek a munkavállalás lehetőségével és nem segélyből, hanem már munkából 
tartják el családjukat. De köszönettel tartozunk vállalkozóknak is, mert hittek bennünk, 
vállalták a kockázatot, befektettek a jövőbe és munkahelyeket teremtettek.  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Dolgozó emberek és munkát teremtő vállalkozók, Ők együtt Kaposvár sikerének a zálogai és 
ez már mutatja is az eredményt, mert Kaposvár gazdasága erősödik. Nem csupán a 
foglalkoztatási mutatóink javultak az elmúlt esztendőkben, de évről évre nő a befizetett 
iparűzési adó mértéke is. Ezért tisztelt hölgyeim és uraim, amíg a munkahelyek védelme volt a 
legfontosabb közös feladatunk, ma már új üzemek, gyárak Kaposvárra hozataláról is 
gondoskodhatunk. A kaposvári gazdaság húzó ereje a termelés, szervező ereje pedig a 
felsőoktatás köré épülő innovációs hálózat. Ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, mert ez 
önmagában egy új gazdaság kaposvári megtelepedését is jelenti az elkövetkező esztendőkben 
Kaposváron. Egyetemünknek katalizátorként kell támogatni a helyi gazdaság fejlesztését és 
szellemi központként kell működnie. Nagyon sokat beszélgettem erről egyetemünk rektorával 
és nagyon sokat beszélgettem erről a vállalkozókkal is, a kaposvári vállalkozókkal is, de 
hiszünk, és közösen hiszünk benne, hogy ez a struktúra a bejövő új struktúra adja meg a 
lehetőséget arra, a legfontosabb célunk elérésére most már, hogy nőhessenek Kaposváron az 
átlagjövedelmek, nőhessenek Kaposváron a munkabérek. Ezért bővül majd az egyetemi 
struktúra is, amit majd szándékunk bővíteni, inkább így fogalmaznék, amiről majd később 
beszélni fogok. Stratégiai ágazatink változatlanok, mint amik az elmúlt 10 esztendőben voltak. 
Az élelmiszeripar, a gépipar, és a turizmus, de versenyképességünk növelése érdekében vonzó 
üzleti környezetet is ki kellett alakítanunk és növelnünk kell a magas hozzáadott értéket 
képviselő ágazatok, például a gépipar és az informatika városi jelenlétén. Ez az a két iparág, 
amire utaltam, és amiről az előbb beszéltem, amelyben a Kaposvári Egyetemnek katalizátorként 
kell majd működnie. Mindezt adópolitikánkkal is elő kívánjuk segíteni, mert azok a cégek, 
amelyek kutatásfejlesztésre költenek és az erre fordított összegnek a 10 %-os iparűzési 
adókedvezményt kaptak eddig is, és már most szeretném bejelenteni, hogy ezt a kedvezményt 
az elkövetkező esztendőben is javaslom majd Önöknek, hogy tartsuk meg. Ma már nem 
munkanélküliség a meglevő munkanélküliség csekély mértékű munkanélküliség mellett, ma 
már munkaerőhiány is van városunkban, ezért majd egy önálló előterjesztés formájában mind 
amiről beszélek, ezek meg fognak jelenni Önök előtt. Fognak találkozni a letelepedési 
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támogatás és az ösztöndíj rendszerünknek az átalakításával is, annak érdekében, hogy még 
ösztönzőbben tudjuk kezelni Kaposváron a meglevő munkaerőhiányt. De ahhoz, hogyha 
ösztönözni akarjuk a városba települő cégeket, ahhoz iparterületekre is szükségünk van, hisz ha 
tudják, ha nem, akkor mondom a meglevő iparterületeink beteltek és ezért létesítünk két új 
iparterületet az elkövetkező, reményeim szerint 1 esztendőben Kaposváron. Az egyiket – 
mindkettőnek az építése egyébként már elkezdődött – a dombóvári úton a volt Fészek 
Áruházzal szembeni területen, ez egy 33 hektáros iparterület. A másikat pedig a volt Füredi II. 
Laktanya területen, ez egy 5 hektáros iparterület, még pedig azért, hogy lehetőséget tudjunk 
adni ezen két új ipari parkban a hozzánk érkezők számára, hogy üzemeket és gyárakat tudjanak 
építeni. De fontos megemlítenem azt, mivel egyik program mindig a másikra épül, hogy a 
mögöttünk hagyott kettő esztendőben nagyon-nagy mértékben javítottunk a már meglévő 
iparterületeink infrastruktúráján is. Gondoljanak a Videoton ipari parkra, a Raktár utca és 
környékére, az Iparos utca környékére, Kanizsai-Jutai és a Vásártéri út által határolt ipari 
parkra, vagy iparterületekre, vagy a volt SÁÉV telep infrastruktúra javítására. Korábban 
említettem tisztelt képviselő hölgyek és urak az iparfejlesztési céljaink között említettem meg 
a magas hozzáadott értéket képviselő ágazatok szerepének a növelését, és ezek közzé tartozik 
például az informatika. Kettő dolgot említettem az informatikát és a gépipart hoztam példának 
Önöknek. Az informatikát, amelyet megint csak persze könnyű így kimondani, de alap nélkül 
nehéz teljesíteni ezt a célkitűzést. Mi megtettük az első lépést azzal, hogy a kórház 175 éves 
épületét, a kórház anyaépületét átalakítottuk, mondhatnám úgy is, hogy informatikai képző 
központtá, informatikai inkubátorházzá, ahol oktató termeket is kialakítunk, amelyben az 
óvodások, általános iskolások digitális ismereteit fogjuk majd bővíteni. Az oktatási struktúrába 
is bele fog nyúlni ez a városi tehervállalás, és általános- és középiskolásokat vezetünk be 
ugyanebben az épületben majd a robotika rejtelmeibe is. Meg vagyok róla győződve, hogy ezen 
új iparágak kaposvári jelenléte nélkül nem fogjuk tudni elérni céljainkat. Vagyis tisztelt 
hölgyeim és uraim munkahelyek már vannak, a teljes foglalkoztatás elérése sem csupán álom 
már, viszont ahogy említettem Önöknek a bérek tekintetében előrébb kívánunk lépni. A 
kaposváriaknak többet kell keresniük, magasabb fizetést kell kapjanak, és ezt a célt szolgálta 
egyébként, ennek a célnak az elérését szolgálta és szolgálja a Kaposvárt az M7-es autópályával 
összekötő 2x2 sávos utunk is, a 67-es útnak a megépítése. A célunk az, legalábbis az 
Összetartozunk címet viselő várospolitikai programban le is szögeztük, hogy a jövedelmek 
tekintetében a hazai nagyvárosok első felébe kell, hogy tartozzon Kaposvár. Lekértem akkor, 
amikor a vállalkozókkal beszélgettünk és alakítottuk ki az előttünk levő évtizednek a 
programját a NAV-nak az adatait az átlagjövedelmek tekintetében. 23 magyarországi 
nagyvárosét, ennyi megyei jogú város van Magyarországon és a fővárosét, vagyis 24 városnak 
az átlag adatát, és a 24 városban a 16. helyen van jelen pillanatban Kaposvár. Innét kell, erről a 
szintről kell előre lépnünk tisztelt hölgyeim és uraim, hogy célunkat el tudjuk érni, már pedig 
azt, amit mi egyszer elhatározunk a kaposváriak közösségével együtt azt el is fogjuk érni. 
Vagyis olyan cégeket és üzemeket várunk Kaposváron a megépülő új ipari parkunkban, és 
ehhez a vállalkozási támogatási rendeletünket is át fogjuk alakítani, ez is hamarosan majd Önök 
elé fog kerülni, a képviselő-testület elé, amely a magasabb bért fizető, a magasabb hozzáadott 
értéket termelő cégek kaposvári idejövetelét fogja támogatni. Abban a kérdőívben, amiben 
született az Összetartozunk címet viselő várospolitikai program, volt egy olyan kérdés, a 
kaposvári polgárokat kérdeztük meg arról, hogy mit támogatnak akkor, hogyha egy vállalkozás 
idejön? Azt, hogyha munkahelyeket teremt, vagy azt, hogyha magasabb bért fizet? Eddig a 
mostani vállalkozási rendeletünk, mivel, hogy sok volt a munkanélküli önmagát már a 
munkahely teremtést is preferálta pénzügyi támogatással. Kaposváriak 98 %-a erre azt mondta, 
hogy a magasabb munkabért fizető cégek élvezzék majd az önkormányzat támogatását.  
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Mindezek részeként, már rátérve az informatika mellett a gépiparnak a jelentőségére is, ha 
megnézik Kaposváron az ipar ágazati struktúráját, akkor abból azt láthatják, hogy nő a műszaki 
területen jegyzett vállalkozásoknak a száma és nem titkolt célunk ezeknek a további növelése 
is, ezért nyitni kell a műszaki orientáltságú képzések felé. Ezért kezdeményeztük azt, hogy a 
Kaposvári Egyetem jelenlegi képzési struktúrája egészüljön ki egy új karral, mégpedig a 
műszaki képzéssel is. Az, hogy mérnököket, műszaki végzettségű mérnököket képezzenek 
Kaposváron, a Kaposvári Egyetemnek sok haszna van – ebbe most nem kívánok belemenni – 
és az a célunk, hogy Kaposváron egy műszaki gépészmérnök képzés induljon el először 
alapképzés formájában, majd pedig a következő lépcsőben pedig mesterképzésig is jusson el. 
Én nagyon remélem, hogy ezt a célkitűzésünket amúgy az Egyetem támogatja és bírjuk 
Palkovics miniszter úr támogatását is, ezen célok elérése érdekében. Élelmiszeripar, gépipar, 
turizmus, a gazdaság tekintetében ezt a hármat említettem. A turizmusról engedjenek most meg 
nekem néhány dolgot. Soha ne felejtsék el akkor, amikor majd e tekintetben gondolkodnak és 
döntenek, ha turizmusról beszélünk, akkor soha nem szabad csak a vendégekre gondolni. 
Mindig önmagunkra is kell gondolni, mert a turizmus lehetőségei azok nekünk is kell, hogy 
szóljanak, nekünk itt élőknek. Balga lenne az a várospolitika, hogyha úgy építenénk, és úgy 
fejlesztenénk a turizmust, hogy annak a hasznát mi ne élveznénk, akik itt élünk ebben a 
városban. Amellett, hogy megélhetést is biztosít, sok kaposvárinak a turizmus, új 
munkahelyeket is teremt, és megismerteti, megszeretteti mindazt, ami kaposvári. 2018-ban már 
közel 100 ezren érkeztek hozzánk és a vendégéjszakák száma is 40 %-kal nőtt ebben az évben, 
és ezt a folyamatot szeretnénk erősíteni, ezért az előttünk levő évek, vagyis az évtized 
várospolitikai programja újabb turisztikai beruházásokról is fog szólni tisztelt hölgyeim és 
uraim. Teljesség igénye nélkül nyolcat sorolnék fel Önöknek. Átalakítjuk és megépítjük a volt 
Csokonai fogadót, a Dorttya házat. A Desedán a volt Siótúr kempingnek a helyén egy 
négycsillagos kempinget építünk. A Szentjakabi Bencés Apátság hatékonyabban kell a 
felújítást követően képviselje egyrészt a mi igényünket is, másrészt a hozzánk érkező vendégek 
igényét is. Rendbe tesszük a Nostrának a környékét, építünk egy négycsillagos superior 
szállodát a kaposvári fürdő mellé. Megújul a Csiky Gergely Színház is, most már nagyon 
remélem, tegnap tekintettem meg, hogy talán már 2-3 hét múlva múlt időben beszélhetek majd 
róla, hisz tegnap már a díszkivilágítását állítottuk be és néztük meg az ország egyik 
legpatinásabb épületének a kaposvári Csiky Gergely Színháznak. A megyei önkormányzattal 
közösen felújítjuk a volt Levéltárnak az épületét, ahova majd a Múzeumunk fog költözni. 
Csupán itt azért állnék meg egy pillanatra, hogy érzékeljék azt, hogy egy várospolitika soha 
nem szólhat négy vére, se öt évre. Egy várospolitikát nem lehet úgy alkotni, hogy az ember úgy 
próbál egy városról gondolkodni, hogy jaj Istenem majd le fog járni valamikor a képviselői, 
vagy a polgármesteri mandátumom aztán mi lesz utána. Úgy nem működik egy város, 
folyamatnak a részei. Hozunk majd olyan döntéseket, hogy lehet 2040-re szólnak, de meg kell 
hoznunk, mert abban az időszakban is gondolkodnunk kell. Olyanokat pedig egyértelműen, 
amik 2030-ra fognak szólni és a Levéltár ennek egy tipikus példája. Nem most született meg a 
döntése a Rippl-Rónai parkban levő Levéltár megújításának. Hisz akkor, amikor lehetőséget 
biztosítottunk abba, hogy a volt Bartók Iskolát nem kevés pénzért átalakítsuk, akkor azt azzal a 
szándékkal tettük, hogy tudtuk oda fogjuk költöztetni a Levéltárat, és oda is költözött. Ezzel 
szabadult fel – és ez nem most volt – az az épület, aminek most a felújításáról beszéltem, és 
jelen pillanatban üres, 190 éves az az épület. Kaposváron kerékpárturizmus fejlesztése, 15 km 
új kerékpárutat építünk, bővítjük a közbringa rendszerünket is, sőt építünk a városkörnyéken 
egy új kerékpárutat összekötve Kaposvárt a Tókaji-parkerdővel, Szennával, Patcával, a Zselici 
Csillagparkkal és Bőszénfával. Tisztelt hölgyeim és uraim ez viszont feltételezi azt, mivel egy 
jelentős infrastruktúra fejlesztésünk lesz és arra számolunk, hogy jelentős számban fog majd 
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nőni a hozzánk érkező vendégeknek a száma, fog nőni az új szállodánkkal, kempingünkkel a 
vendégéjszakák száma is Kaposváron, hogy a turizmus jelenlegi irányító struktúráját új 
alapokra kell helyezni. Megtartva ennek az értékeit, ahogy eddig működött, de ezt a 
megnövekedett és várt vendégforgalmat, amit remélünk Kaposvárra, ezt egy új turisztikai 
struktúrában, turisztikai irányító struktúrában kell elvégeznünk és elképzelnünk az elkövetkező 
években. Erre vagy ebben az esztendőben, de inkább a következő év első felében teszek majd 
Önöknek javaslatot.  
 
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! 
 
Érdemes még szót ejtenünk arról a város rehabilitációs programról, azért mert így felsorolva 
talán még nem hallottak, amit elkezdtünk és folytatni is kívánok az Önök támogatásával az 
elkövetkező esztendőkben. Ezek azok a patinás, szép, de funkció nélküli épületeknek a 
rehabilitációja, amelyek, hogyha nem lakják őket, csak a városképet rombolják és nem szemet 
gyönyörködtetőek, hogy milyen funkciót tudunk ezeknek adni. Ilyen volt a MÁV Internátusnak 
az épülete a Németh István fasorban, ahol most a Református Iskola működik. Ilyen a volt 
bőrgyógyászatnak a területe a Gróf Apponyi utcában, amely 2012 óta üres, a városközpontban 
van, talán tegnap adtuk át az új Ügyészségi Székházat. Ehhez tartozik a Kórházunk anyaépülete 
is, amiről már beszéltem Önöknek, ahol az informatikai képzőközpontunk lesz, de ilyen a volt 
fertőzőnek az épülete is, ami ott áll mellette, az anyaépület mellett, szeretném bejelenteni 
Önöknek azt, hogy ennek a felújítását is el fogjuk kezdeni a következő év első felében, ahogy 
kijön a jó idő. A forrásunk rendelkezésre áll, nincsenek kétségeim a tekintetben, hogy ennek a 
felújítása is elkezdődik, ebben pedig a Kaposvári Polgárok Háza lesz, mélyen tisztelt hölgyeim 
és uraim. De nekilátunk a Cseri parknak a rehabilitációjának is. Hatodikként említeném meg a 
kórház egykori déli tömbjét, amely ez a közel 3 hektáros terület városszerkezeti és 
várostörténeti szempontból is kiemelt jelentőségű volt. Itt egy parkot építettünk, majd ma adunk 
nevet ennek a parknak, ha Önök jóváhagyják, akkor Vaszary park lesz a neve. Ilyen szlengek 
már elterjedtek a városban, hogy ez az öko-okospark, kimondani is nehéz egyébként, ezért 
adjunk neki egy normális nevet, amit ki lehet ejteni, ezért fogjuk nevezni reményeim szerint az 
Önök támogatásával Vaszary parknak. Rippl-Rónai parkunk már van, Berzsenyi parkunk már 
van, most lesz egy Vaszary parkunk is, azt hiszem, hogy méltó névvel illetjük majd ezt a 
területet. Ilyen a volt kápolnának az épülete is szintén ezen a területen, ez a hetedik, ahol pedig 
az év végéig, talán már Karácsonyra az új Bábszíntér fogja megnyitni a kapuját. A másik 
oldalon pedig 199 új parkoló építését kezdtük el, de ehhez tartozik nyolcadikként a Dorottya 
ház, kilencedikként a Nostra, tízedikként a Levéltár. Tizenegyedikként amiről keveset 
beszélünk elkezdődött, hogyha arra jártak a volt Polgári Kaszinó épületének a felújítása, úgy 
tudom már a tetővel végeztek ez a volt METESZ Székház a Bajcsy-Zsilinszky utcában, ez is 
egy nagyon szép, a város történetébe beleágyazott romos épület volt funkció nélkül, amelyet 
szintén felújítunk. 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
A gazdasághoz tartozik az is, hogy 17 milliárd forintos beruházással új közlekedési központot 
építünk a városban, az országban elsőként, amely 32 ezer kaposvári és környező településen 
élőnek lesz majd öröm. Mert egy helyre költöztetjük a helyi és a távolsági buszpályaudvart, 
átalakítjuk az Áchim András utca, Petőfi tér, vasútállomás, Csík Ferenc közötti sétányt. Új 
felüljárót és parkolót építünk, a Hársfa utcában közvetlen felüljáró lesz a vasúti sínek felett, a 
Béla király utcáról pedig a Csík Ferenc sétányt fogjuk meghosszabbítani, hogy ne kelljen 
megkerülni a fél várost, amikor arról a tájékról be akarunk jönni, mondjuk a Donnerba. Ez volt, 
- mondtam, hogy négyet fogok megemlíteni Önöknek - az Összetartozunk címet viselő 
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várospolitikai programunknak a gazdasági része. Ha Önök majd lapozgatják ezt az 
előterjesztést, akkor azt a címet olvashatják majd ennek a fejezetnek a címeként, …hogy többen 
legyünk! és ez semmi másról nem szól tisztelt hölgyeim és uraim, mint a jövőnkről. Ennek a 
városnak a jövőjéről és a családokról, mert a család, mint a munka mellett az egyik legfontosabb 
közös értékünk egy nagyobb közösségünk alapja is. Városunk csak akkor lehet erős, higgyék 
el nekem, ha a családok erősek, ha lelkiekben, szellemiekben és anyagiakban is egyaránt, de 
biztonságban gyarapodnak. Ha szétnézünk a világban, azt látjuk, hogy azok az országok, 
nemzetek sikeresek, amelyekben az emberek túllátnak önös érdekeiken, szeretik 
nemzettársaikat, fontos számukra az összetartozás és tudják, hogy számíthatnak egymásra. 
Biztos vagyok abban, hogy a XXI. században is ez alapozhatja meg egy közösségnek a valódi 
biztonságot. Épp ezért Kaposváron már korábban célul tűztük ki, hogy egy átfogó 
családtámogatási rendszert működtetünk, aminek nem lehet kisebb a célja, mint az, hogy 
megkönnyítsük a gyermekvállalást és magát a gyermeknevelést. Tisztában vagyok azzal, hogy 
egy önkormányzat nem szólhat bele a fiatalok életébe, leginkább a gyermekvállalási terveibe, 
de tanácsot adhat, de beleszólni nem szólhat bele. Ám tehet azért, hogy a ma még csak vágyott 
gyermekek világra is jöjjenek, ezért hoztuk létre a Gyarapodó Kaposvárért Programot, 
amelynek a kibővítését szintén Önök elé fogom majd terjeszteni a következő év első felében, 
hogy még hatékonyabban tudjuk segíteni és ösztönözni a gyermekvállalást. Mert tudjuk abban 
a három nagyon fontos dologban, amely foglalkoztatja a fiatalokat. Tudjuk a biztonságot adó 
otthonban és annak a támogatásában, a biztonságot adó munkahely támogatásában, legyen az 
lakásvásárlás vagy házépítés, mert amikor az otthonról beszélek és élhető településben, az 
óvodákban, a bölcsődékben, a parkokban, a játszóterekben. Ez a három dolog, amely a 
kaposváriakat foglalkoztatja, nagyon sok mérés alapján és kutatás alapján, mielőtt döntenek 
abban, hogy vállalnak-e gyermeket, és hogyha igen, akkor hány gyermeket vállalnak. De már 
most bejelentem mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, hogy bővítjük a bölcsődei férőhelyeinknek 
a számát. A helye az majd hamarosan ide kerül Önök elé, a Közgyűlés elé, lesz javaslatunk, 
hogy ezt hol tegyük meg és már most bejelentem, hogy amíg a rendeletünk érvényben van a 
kaposvári bölcsődéket az egy gyermekes családok, egy gyermek után a kaposvári bölcsődék 
esetében jár azután fizetünk étkezési díjat és gondozási díjat, három gyermekeseknél jár, hogy 
nem kell gondozási díjat fizetni. Szeretném bejelenteni Önöknek, hogy az elkövetkező évben 
már a két gyermekes családok is térítési díj nélkül, vagyis gondozási díj nélkül vehetik majd 
igénybe bölcsődéinket. Kiszámoltam, hogy mennyibe kerül ez igazgató asszony, nem kell 
elsápadni, de bármennyi pénzt megér akkor, hogyha ezzel segítjük azt, hogy nyugodt szívvel 
mehessen dolgozni az édesanya, mert tudja, hogy a gyermeke jó helyen van akkor, amikor a 
kaposvári bölcsődékbe kerül. Köszönettel tartozunk minden fiatalnak, aki a családalapítás 
útjára lépett. Azért is mondtam el mindezeket tisztelt hölgyek és urak, mert a népesedésben még 
nem állunk elég jól. A gazdasági válságot már legyőztük, a demográfiai válságból is győztesen 
akarunk kikerülni. A célunk 2030-ig nem lehet kisebb, mint az, hogy több gyermek szülessen, 
mint ahányan időseink közül itt hagynak bennünket. Ezért a jövőben még többet fogunk költeni 
arra, hogy egyre többen lássák meg a napvilágot városunkban. De a családhoz tartoznak a 
nagymamák és a nagypapák is tisztelt hölgyeim és uraim, minden társadalom fontos feladata 
az idősek tisztelete, megbecsülése és biztonságának az erősítése. Erre eddig is kiemelt figyelmet 
fordítottunk ebben a városban, de ez a figyelem még erősebb, és nagyon remélem, hogy még 
hatékonyabb lesz az előttünk lévő egy évtizedben is. Nagyon egyszerű, mert számítunk 
munkájukra és több évtizedes tapasztalataikra. Épp ezért bővíteni fogjuk az egészségügyi 
segélyhívó rendszerünket, betelt, többen igényelnék ezt, mert biztonságukat növeli, de jelenleg 
lehetőséget nem tudunk rá biztosítani. Nem lesz ez így sokáig, mert bővíteni fogjuk ezt a 
rendszert is. Ma már Európában, de Magyarországon is egyre nagyobb az elvárás, hogy az 
időseket saját környezetükben segítsük ott ahol élnek, de ez nem minden esetben hajtható végre. 
Egy magasabb életkort megélők egészségi állapotában bekövetkező, kedvezőtlen változások, 
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az ápoló, gondozó otthonok iránti ellátás folyamatos és növekvő igénybevételét jelenti. 
Otthonaink beteltek mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, és épp ezért új időskorúak otthonát is 
építeni fogunk városunkban, azért, hogy segíteni tudjunk embereknek, idős kaposváriaknak, 
akik ezt igénylik. Harmadik alapelv szintén az Összetartozunk címet viselő várospolitikai 
programból. Említettem, hogy értékeket mondok, a munkáról, mint értékről már beszéltem. Az 
otthonról is, mint értékről már beszéltem akkor, amikor a Gyarapodó Kaposvárért Programot 
említettem, a családról is szót ejtettem, akkor, amikor erről szóltam, de közös értékünk, mint 
ahogy visszaemlékeznek rá szóbeli kiegészítésem elején amit mondtam, az az egészség. Az 
elmúlt években komoly erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy európai várossá 
alakítsuk otthonunkat, méltó környezetet, működő intézményeket és magas színvonalú 
szolgáltatásokat biztosítsunk az itt élőknek, vagyis magunknak.  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
A kérdés viszont az, hogy Kaposvár történetének legnagyobb fejlesztési programjának a végén, 
vagyis a Németh István programnak a befejeztével, mi az, amit az itt élők érdekében el kell 
kezdenünk? Mi az, amit az egyik a legfontosabbnak tartunk? Mi az, ami garantálja az itt születő 
generációknak, hogy boldogan élhessenek ezen a tájon? A kaposvári emberek egészségének a 
megóvását kell gondolkodásunk és működésünk fókuszába helyezni. Mert van-e nagyobb 
öröm, mint egészségesnek lenni? Van-e nagyobb feladat, mint hozzásegíteni polgártársainkat 
az egészség nyújtotta biztonsághoz, vagyis az egyik legnagyobb feladat előtt állunk, akkor, 
amikor az Összetartozunk címet viselő várospolitikai programban ezt elfogadjuk. Az egészség 
az minden embernek a legdrágább kincse, amíg az ember egészséges, úgy érzi, minden 
helyzeten úrrá tud tenni. Mindehhez azonban mindannyiunk belátása és cselekvése szükséges. 
A betegség nem a kórházban kezdődik, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim. Épp ezért egy olyan 
egészségvédő programot fogunk útjára indítani Kaposváron, amely hozzásegít minden 
kaposvári polgárt egészsége megőrzéséhez. Ezért indítunk olyan programot, amelynek 
eredményeként Kaposvár 2030-ra az egyik, talán a legegészségesebb városa lesz 
Magyarországnak. Olyan programot, amelynek eredménye, vagyis egészségünk megóvása 
megadja a családoknak szánt legtöbbet, az igazi ajándékot, a családtagok egészségét, hogy ne 
a betegség, hanem az egészségtudat legyen mindannyiunkban, hogy a XXI. század zaklatott, 
bizonytalanságot gyakran hozó napjaiba becsempésszük az igazi biztonságot, az egészség adta 
biztonságot. Szeretném, ha 2030-ig elérnénk együtt célunkat, szeretném, ha egészséges 
gyermekek sportolnának minden nap, ha egészséges tinédzserek rónák Kaposvár utcáit, 
sporttereit, ha a szülők és nagyszülők úgy éreznék egészségesek, és mindent megtennének 
maguk is, hogy egészségesek legyenek. Nem a semmiből kezdünk hozzá ehhez a munkához, 
mint amiről most szóltam Önökhöz. Túl vagyunk már sok mindenen, amelyre alapíthatjuk 
cselekvésünket. Megújult a kórházunk, nem is akárhogyan, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, 
a szülészet van már csak vissza. 2,4 milliárd forintba kerül ennek a felújítása, lezárult, 
pontosabban beérkeztek a közbeszerzési ajánlatok, akkor tekintem majd befejezetnek a 
kórháznak az átalakítását, megújítását, hogyha a szülészet is küllemében is máskép fest ki, mint 
ahogy most látjuk. Folytatni fogjuk az orvosi rendelő felújítási programunkat, nagyon sok 
orvosi rendelőnket már felújítottuk. Sorra vesszük azokat, amelyek még vissza vannak, hál’ 
Isten többet megújítottunk már, mint amennyi vissza van. Mégis mindez, amiről most beszéltem 
ez a két téma is, ha bele gondolnak, az a gyógyulásról szól. A kaposvári polgárokat szeretném 
az Önök támogatásával együtt megnyerni ahhoz, hogy ezt az egészség harcot megnyerhessük 
és kétség ne férjen hozzá tisztelt hölgyeim és uraim, hogy az új sportlétesítmények is ennek 
jegyében épültek, illetve épülnek. Uszoda, sportcsarnok, az elkövetkező években grundokat, 
kondi parkokat, játszótereket építünk és folytatjuk az idősebb polgáraink körében népszerű 
kortalan torna programunkat is. Nem csupán az a célunk, hogy nekünk ma itt élőknek 
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megadatasson a lehetőség, hogy eljárjon mozogni sokkal inkább az, hogy a jövő generációi 
egészségtudatosan gondolkodjanak és úgy nőjenek fel, hogy számukra természetes a mozgás, 
a kiegyensúlyozottság és mindezek eredményeként az egészség és maga a boldogság. A XXI. 
századi Kaposvár, ezért zöld és okos város lesz, mindent megad majd polgárainak, amire 
szükségük van, ami az egészségüket, boldogságukat, kényelmüket és biztonságukat egyaránt 
szolgálja. Hiszek abban, hogy közös erővel, de csakis közös erővel mindenki életéhez hozzá 
tehetünk időt és boldogságot. Megalakult a Kaposvári Egészség Tanács. A Kaposvári Egészség 
Tanácstól azt kértem, hogy az év végéig terjessze elő azt a programot, amelyet végrehajtva el 
fogjuk tudni érni azt a célkitűzést, hogy 2030-ra Kaposvár Magyarország egyik, ha nem a 
legegészségesebb városa legyen. Ez a program is a város polgáraival közösen készült 
egyébként, szintén egy kérdőív előzte meg ennek a megalkotását.  
 
Negyedik pont tisztelt hölgyeim és uraim. Meg vagyok arról győződve, hogy a XXI. század 
első felének legnagyobb hiánycikke nem a pénz lesz, hanem maga a biztonság. Ezért a legfőbb 
célunk ennek a biztonságnak a megerősítése volt és lesz az előttünk levő években is, a biztonság 
megerősítése a kaposváriak számára. Az életünk valamennyi területén, pontosabban minden 
olyan területen, amelyben a közösség az önkormányzat, vagyis mi tehetünk valamit. Ez nem 
kevés tisztelt hölgyeim és uraim. Azt gondolom, hogy eddig ez sikerült. A biztonságon belül 
beszélnék az energiapolitikánkról, mert biztonságunkat nagymértékben meghatározza az is, 
hogy milyen energiapolitikát folytatunk. Fogadjuk el az energia tekintetében a 
kiszolgáltatottságunkat, függőségünket, hogy induljunk el egy másik úton. Mi az utóbbit 
választottuk és szerintem jól tettük tisztelt hölgyeim és uraim, mert olyan kaposvári 
energiapolitika megkezdésébe kezdtünk, amely három célt teljesít. Egyrészt garantálja az 
ellátás biztonságát, hogy ha meleget akarunk, tudjunk befűteni, legyen mivel. Garantálja a 
kiszámítható és megfizethető árakat és harmadrészt garantálja a természeti környezet 
megőrzését. Minden energiapolitikának együtt és egyszerre, akkor jó egy energiapolitika, 
hogyha együtt és egyszerre ezt a hármat teljesíteni tudja. Na mi ezt tűztük ki célul, mert nem 
kisebb a célunk, minthogy 2030-ig leküzdjük energia függőségünket, megújuló energiák 
hasznosításával a lehető legnagyobb energiafüggetlenséget érjük el, növeljük a környezetbarát 
és olcsó energiaforrásoknak a használatát. Mindez tisztelt hölgyeim és uraim a klímavédelem 
szempontjából is rendkívül fontos, és a klímavédelem szempontjából is meg kell tennünk. Ezért 
cseréltük le a környezetszennyező buszainkat, gázolajos buszainkat sűrített földgázhajtású, 
biogázzal működő CNG buszokra, még ebben az esztendőben kettő elektromos buszt is 
vásárolunk. Ezért használunk biogázt kihasználva magyar mérnökök által fejlesztett cukorgyári 
innovációt, ahol répaszeletből állítják elő ezt a megújuló energiát a fürdőnk fűtésére. Ezért 
bővítettük a távhő hálózatunkat, 18 intézményt kötöttünk rá, 18 új intézményt kötöttünk rá a 
távhőre. Ezért gyűjtjük szelektíven a hulladékot, ezért építünk egy új szennyvíztisztító telepet, 
és folytatni fogjuk a naperőműveknek a telepítését is tisztelt hölgyeim és uraim. Legyenek rá 
büszkék, hogy Kaposváron épül fel Közép-Európa legnagyobb naperőmű parkja ez a Kaposvári 
Egyetemnek a területén kezdődött már meg maga az építkezés. Nem azt mondjuk tegye meg az 
emberiség, hanem azt tegyük meg, amit mi magunk megtehetünk. Mi kaposváriak tudjuk, nem 
mástól kell várni a csodát, a csodát mi magunk valósíthatjuk meg, ha akarjuk. Az ellátás 
biztonsága mellett továbbra is tartjuk az alacsony és megfizethető árakat, mert a cél az, hogy 
Kaposvár maradjon is a közszolgáltatási díjak tekintetében az ország egyik legolcsóbb városa. 
Ez nem megy úgy tisztelt hölgyeim és uraim, hogy azt mondjuk, akarjuk, azért tenni kell és 
ezeket a lépéseket kell megtennünk annak érdekében, hogy ezt tartani is tudjuk. Kaposvárnak 
tehát ma oka és lehetősége is meg van arra, hogy bátor, nagyratörő, ambiciózus klíma és energia 
stratégiát valósítson meg. Ezt igazolja a dunántúli nagyvárosokkal közösen megfogalmazott 
energetikai programunk is, ez az ELENA, ez egy közvetlen Európai Uniós forrást igénybe vevő 
programunk, ami az energiahatékonyságot célozza meg és Kaposvár is csatlakozott a többi 
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megyei jogú várossal együtt ahhoz a klímavédelmi – kettő klímavédelmi – egyezményhez is, 
amellyel hitet tettünk amellett, hogy csökkenteni fogjuk a káros anyag széndioxid, 
kibocsájtásnak a mértékét. Az egyik ilyen szervezet a Polgármesterek Szövetsége, európai 
városok képviseltetik magukat ebben, közte Kaposvár is. Ott azt vállaltuk tisztelt hölgyeim és 
uraim a Polgármesterek Szövetségében, hogy 2030-ra 40 %-kal fogjuk csökkenteni 2009-hez 
képest a széndioxid kibocsátásunkat. Örömmel jelentem Önöknek, mint ahogy be tudtam 
számolni a víz világkongresszusán a publikumnak arról, hogy Kaposvár ezen az úton nagyon 
jó úton jár, mert már 18 %-on vagyunk a 40-el szemben. Meg vagyok róla győződve, hogy 
2030-ra ezt teljesíteni fogjuk. A másik ilyen nagy világméretű NGO szervezet, amelyben olyan 
országok, városok vannak bent, amelyek a világ GDP-nek a 41 %-át termelik meg, több mint 
200-an, ez Kaliforniában az első klímacsúcsot megelőzően hozták létre ez az Under2, ahol a 
Megyei Jogú Városok Szövetségét felvették értelemszerűen köztük Kaposvárt is. Itt pedig azt 
vállaltuk, hogy 2050-ig 1990-hez képest a széndioxid kibocsátásunkat 80 %-kal fogjuk 
csökkenteni, itt most már 58 %-on áll a mi városunk. Ezért vagyunk kiemelkedő helyzetben a 
többi városhoz képest is tisztelt hölgyeim és uraim, mert megtettük és megléptük azokat, 
amikről korábban beszéltem, illetve tudom, hogy teljesíteni fogjuk, mert fogjuk lépni azokat is, 
amit olvashatnak ebben a programban. Még reális cél és ezt üzenem kifelé is, amíg reális cél 
sikeres klímastratégiával környezetünk megóvása, versenyképességünk javítása és a javuló 
életminőség egyidejűleg biztosítható legyen. Környezetünk megóvása, versenyképességünk 
javítása és a javuló életminőség, mert ugye azt mondják sokan akkor, amikor energiáról 
beszélünk, hogy ez a három nem teljesíthető együtt, de igenis teljesíthető és kitűzhető célul. Az 
pedig tisztelt hölgyeim és uraim, ezt néhány politikusnak üzenem, hogy olvasson 
tanulmányokat, hallgasson szakemberekre, mielőtt azt mondaná, hogy klímastratégia létezhet 
atomenergia nélkül, mert nem létezik. Csak szeretném üzenni mindenkinek, hogy jobb, ha nem 
a pártjára hallgat, hanem a tudósokra és a szakemberekre akkor, amikor stratégiát alkot e 
tekintetben. Az a fél, amit még szeretnék hozzátenni, az pedig a biztonságunkról szól, hisz ez 
is a közös értékünk közzé tartozik, munka, otthon, család, egészség, biztonság és a rend. 
Mégpedig azért is, mert lényeges feltétele a sikernek, mind ahhoz, hogy ezt a programot végre 
tudjuk hajtani, alapfeltétel a rend és biztonság. Biztonságban érezhessük magunkat és rend 
legyen ebben a városban. Ha bizonytalanság van az ember életében, ha rendetlenség van egy 
városban, akkor lehet bármilyen jó egy program, tehetünk bármit annak érdekében, hogy ezt 
végrehajtsuk, nem fog sikerülni. Csak biztos háttérrel, biztos tudattal és rendre van szükség 
ahhoz, hogy céljainkat el is tudjuk érni. Erre készen is állunk, ugyanis bennünket mindaddig 
nem nyugtatott meg a bűnügyi statisztika, míg voltak városrészek Kaposváron, ahol becsületes 
emberek féltek az utcára menni. Nem feltétlenül azért tisztelt hölgyeim és uraim, mert 
bántalmazás érhette őket, hanem azért, mert az utcai rendbontások, a családi perpatvarok 
szemtanúiként nem érezték jól magukat. Ezért a rend irányába kell elmennünk az elkövetkező 
években azokon a területeken is, ahol jelen pillanatban még rendetlenség uralkodik. A Cserben 
beruházásaink révén már előrébb léptünk, de a Donnerban, főleg a donneri városrész söröskorsó 
környéki terület részén van még tennivalónk.  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
El fogjuk kezdeni a donneri városrész rehabilitációját, teljes rehabilitációját. A donneri 
városrész közbiztonsággal érintett részének is, mint amiről beszéltem. A közbiztonság 
megteremtése amúgy a rendőrséget fenntartó állam feladata, ez azonban nem jelenti azt, hogy 
mi ne érezzünk felelősséget azért, ami a kaposvári utcákon történik. Érezhető módon növeltük 
és növeljük továbbra is a rendőrök közterületi jelenlétét. Háromszáz készenléti rendőrnek 
építettünk laktanyát, szállásférőhelyet a cseri parkban és lakást a Szent Imre utcában, a volt 
pártok házában. Növeltük a közterületi kameráknak a számát is, év végére már 335 közterületi 
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kamera fogja figyelni a rendet Kaposvár utcáin. Célunk nem kevesebb, mint az, hogy Kaposvár 
továbbra is Magyarország egyik legbiztonságosabb városa tudjon maradni.  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Befejezésül rövid összegzésként magam úgy látom, hogy a mögöttünk hagyott, mint egy 10 év 
nemcsak vállalható, hanem számos eredményére büszkék is lehetünk. Azt kívánom 
Kaposvárnak, hogy soha rosszabb 10 éve ne legyen. A célszalag azonban még jócskán odébb 
van, még közel sem értünk a munkánk végére. Van még dolgunk bőven. Annak, hogy sikerrel 
tudjuk mindezt teljesíteni a legfontosabb értékünk a garanciája, ez pedig nem más, mint maga 
a közösség. Közel három évtizeddel ezelőtt olyan vállalkozásba fogtunk ebbe a városban, 
amelynek célja az erős közösségnek a létrehozása volt. Nagy örömmel mondom, a város óriási 
lépéseket tett annak érdekében, hogy híresen erős közösségei működjenek, hogy a polgárok 
bízzanak városunk jövőjében. Amíg céljainkért közösen tudunk küzdeni semmi sem lehetetlen 
számunkra. Mi összetartunk egymással, így sikerült megtartanunk Kaposvárt is, sikerült 
komoly célok mögé a kaposváriak többségét összekapcsolni. A mostani évtized, melyben még 
jelen pillanatban is vagyunk a válság legyőzéséről és egy újabb sikeres kaposvári évtized 
alapjainak lerakásáról szólt. A következő évtized pedig a gazdaság további erősödésének, a 
növekvő béreknek, a népesség növekedésének, az egészség megőrzésének és az olcsóbb 
energiának, környezetünk megóvásának az évtizede lesz. Kaposvár nyertes lesz a következő 
évtizedben is. Számítok mindnyájukra annak érdekében, hogy ezt a munkát végre tudjuk hajtani 
és ennek az általam elmondottaknak a summáját tartalmazza, és alapelveit foglalja össze, az 
Összetartozunk címet viselő 2030-ig szóló kaposváriak által alkotott várospolitikai 
programunk, amelynek végrehajtásához a kaposváriakkal együtt is a támogatásukat kérem. 
Azzal együtt tisztelt hölgyeim és uraim, hogy ezeknek a részleteivel előterjesztések formájában 
az elkövetkező esztendőkben találkozni fognak, akár azért, mert valamit beruházunk ezen 
program alapelveinek figyelembe vételével. Akár azért, mert rendeletet módosítunk, hogy a 
céljainkat is el tudjuk érni akkor már annak a számszerűsített lebontott költségeket is érintő 
paragrafusokat leíró módjaival és változataival. Köszönöm szépen, ha kérdésük van, állok 
rendelkezésükre.” 
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a programban szerepel, a kaposváriaknak többet kell, 
hogy keressenek, magasabb fizetést kell, hogy kapjanak. Szerepel-e a programban olyan 
elképzelés, mivel később kerülnek majd az előterjesztések eléjük, amely egy intézményesített 
formában fog megvalósulni? Az elmúlt önkormányzati rendszer átalakítása során sok feladat 
átkerült az államhoz, már vannak-e olyan tapasztalatok, amit az elkövetkezendő öt évben 
érdemes átgondolni, hogy milyen feladatokat tudna átvállalni az önkormányzat? Tehát, hogy 
azok a feladatátadások oktatásban, egészségügyben, amit úgy lát, hogy az elkövetkező öt évben 
érdemes megvizsgálni, hogy önkormányzati szinten történjen. Amit már átadtak az államnak, 
abból hatékonyan működik-e, jobban működik-e mint az önkormányzati rendszerben. Ha ezt 
egy kutatás, vizsgálat alapján úgy értékelik, hogy az önkormányzati decentralizált hatáskör 
ellátás hatékonyabb, van-e értelme ezeket visszavenni?   
 
Bereczki Dávid képviselő a 2010 előtti viszonyokhoz számított gazdasági erősödést nem 
szeretné vitatni, de a gazdaság hiába erősödik még mindig elég gyenge. Ennek jele a megyei 
jogú városok átlaga alatti iparűzési adó bevétel és ezt mutatja a nagyvárosok és térségének 
GDP-je is, mely szerint kaposvári országosan az egyik legalacsonyabb. Annyira, hogy 2017-es 
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adatok szerint Kaposvárnak 11.540 €/fő/év, összehasonlításképp a leggyengébben teljesítő 
Salgótarján 10.365 €/fő/év és kisebb megyei jogú várost is említve Nagykanizsa 16.027 €/fő/év. 
Vannak-e konkrét elképzelései polgármester úrnak a bérek felzárkóztatása érdekében? Mit 
kíván tenni a város és térség elszegényedésének megállítása érdekében? Kérdése az Egészséges 
Kaposvár programhoz, Kaposvár a tervek szerint a következő öt évben az egyik, ha nem a 
legegészségesebb nagyváros lehet majd Magyarországon. Hogyan kívánja mérni az egészség 
állapotának előre haladását, amely alapján majd azt tudja állítani, hogy Kaposvár az ország 
egyik legegészségesebb városa lett? 
 
dr. Molnár Péter képviselő munkanélküliséggel kapcsolatban kérdése volt, van a programban 
egy állítás, hogy a nyilvántartott álláskeresők aránya már az országos átlagnál is kedvezőbb. 
Végzett egy kutatást, és Kaposvárt elsősorban a megyei jogú városok vonatkozásában kell 
nézniük. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adati alapján a megyei jogú városok átlagánál 10 
%-kal teljesít rosszabbul, a dunántúli megyei jogú városok átlagánál pedig 30 %-kal rosszabbul. 
Ennek egyik oka, hogy rendkívül dinamikusan csökken a népesség és nőtt az elvándorlás is. Az 
elvándoroltak nagy része aktív korú volt. Mit kíván tenni polgármester úr az elvándorlás 
megállítása érdekében? Mit kíván tenni a helyi vállalkozások helyzetbehozása érdekében? Mit 
tervez a biomassza erőművel kapcsolatban, aminek már el kellett volna készülnie? 
 
Szita Károly polgármester nagyobb szerénységet kérne a képviselőktől, amikor állításokat 
fogalmaznak meg, mert az állításokból a tudás hiánya is kisejlik. Attól óvná a képviselőket, 
hogy beleszaladjanak egy olyan utcába, amelybe már néhány társuk beleszaladt, amikor azt 
mondják, hogy városokban mérnek GDP-t és erre hivatkoznak. Nem mérnek a városokban, a 
városoknak nincs GDP-je, a legkisebb mérési térség a megye. Gondolják át először kérdéseiket 
és nézzenek utána a forrásnak mindig. Ezt jó szívvel tanácsolta, nem rossz néven véve, ha ilyen 
kérdéseket tesznek fel. Az első időszak sok olvasás, tanulás, a város történetének a 
megismerése, felkészülés, megnézve azt, hogy az iparűzési adót mihez lehet viszonyítani. 
Eddig az államtól kaptak, mert gyenge volt az adóerőképesség, ettől az évtől az államnak 
befizetnek. A több iparűzési adót kapók befizetnek az államnak azért, hogy a gyengéket ebből 
a közösből segíteni tudják. A következő évtől a város befizető, adnak az államnak, hogy segíteni 
tudja azokat, akiknek kevés az iparűzési adója. Ez a kaposvári gazdaság erősödésének 
legnagyobb eredménye. A bérek nem nőnek úgy, ahogy képviselő úr gondolja, hogy megkeres 
egy gyárigazgatót és azt mondja, emelje az esztergályos bérét. A bérek úgy nőnek, ha 
versenyhelyzetet tudnak teremteni Kaposváron annak érdekében, hogy oda ugyanabban a 
szakmában egy városon belül vannak magasabb fizetést biztosító munkahelyek. Másrészt úgy 
fognak nőni a bérek, hogyha olyan iparágakat honosítanak meg Kaposváron, amelyek 
magasabb hozzáadott értéket termelnek. Hogyha magasabb egy terméknek az értéke, az elbírja 
a magasabb munkabért is. Másik oldalról pedig azt fogja eredményezni mindezt, hogy a 
Kormány iparfejlesztési támogatási rendszerét kiegészítve, amikor a versenyképesség növelése 
érdekében létrehozták azokat az infrastruktúrákat, mellyel azt teremtették meg, hogy az adott 
iparterületen olyan infrastruktúrát építettek, hogy az ott lévő vállalkozás versenyképessége 
tudjon javulni. Ezek megteremtése mellett ott van a támogatási rendszerük, ezen belül miért 
adnak ösztöndíjat, hogy fogják átalakítani. Miért adnak a hiányszakmákra a vállalkozóknak 
támogatást, azért, hogy ezek a problémák orvosolva legyenek, és ezek mind hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a céljukat elérjék. Nem fogalmazta volna meg ezt a célt, ha nem lenne reális 
lehetősége, hogy most már négysávos gyorsút kösse össze Kaposvárt az M7-es autópályával. 
Magára arra hírre, hogy ez elkezdett épülni már megnőtt a befektetői érdeklődés Kaposváron. 
Legnagyobb Kormány és az önkormányzatok közötti feladat átrendeződés az oktatás területén 
volt. Véleménye szerint az állam jobban csinálja, mint az önkormányzatok, ennek látja az 
eredményét. A gyerekeket és a pedagógusokat ettől segíteniük kell mindenben, amit meg is 
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tettek az infrastruktúra tekintetében. Nagyon sok általános iskola energiahatékonyságának a 
felújítását végezték el. Semmit nem kíván visszakérni, amit hatékonyabban tud egy állam 
ellátni, mint amit az önkormányzatok el tudnak látni. Nem az a lényeg ki végzi a feladatot, 
hanem az a lényeg, hogy milyen szolgálatot tud tenni a város polgárainak a feladat ellátásával. 
Lát még olyan feladatokat, amely nem a visszarendeződést jelentené, hanem inkább azt, hogy 
az államnak adjanak még át, mert a nagyobb erő ott van, hogy hatékonyabban el tudják ezt érni, 
például közszolgáltatások tekintetében. Moizs Mariann főigazgató asszony és stábja az 
Egészség Tanács tagjaival együtt, aminek neves, szakmájukat kiválóan gyakorló tagjai vannak, 
készítik el azt a programot, amit december 31-ig kért elkészíteni, melynek eredményeként 
2030-ra a legegészségesebb város tudnak lenni. A program egyrészt arról fog szólni, hogy 
megmondja hol tartanak jelen pillanatban, milyen a város egészsége. Azt követően 
meghatározza, hogy milyen lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy egészségesebbek 
legyenek. Hogy tudják megelőzni, hogy ne a betegségtudat, hanem az egészségtudat formálja 
az életüket. Egyrészt milyen infrastruktúrákat kell építeniük nekik, hogy a lehetőséget tudják 
biztosítani kicsiknek és időseknek, hogy egészségesek tudjanak maradni. Másrészt 
szűrőprogramot kell elindítani annak érdekében, hogyha baj van, azt előbb észre tudják venni, 
hogy hatékonyan tudjanak segíteni. Nem tudja, hogy számolnak, volt közel 15 ezer 
munkanélküli 2013-ban, 2018 végén volt 1445, ebből körülbelül 300 főnek kell még 
munkahelyet teremteni, a másik fele dolgozni sem akar. Teljes foglalkoztatás még soha nem 
volt, még 1990 előtt sem. Mindazok, akik dolgozni akarnak, azok munkahelyhez jussanak, azok 
iránt érez felelősséget. A munkaerőhiány jóval erősebb most már, mint Kaposváron a 
munkanélküliség. Célja az, hogy azok, akik dolgozni akarnak, számukra munkalehetőséget 
tudjanak biztosítani. Akkor fogják elérni a teljes foglalkoztatottságot, amelyhez már nagyon 
közel vannak, ha már mindenki dolgozik, aki dolgozni akar ebben a városban. Amikor 
energiastratégiáról beszélt, amikor azt mondta energia függetlenség, amikor arról beszélt, hogy 
megújuló energiákkal akarják a függetlenségüket elérni, lehető legnagyobb mértékben 
függetleníteni magukat attól, amit vásárolni kell, mert az mindig drágább, mindig 
kiszolgáltatott helyzetbe juttatja őket. Ezért akarják függetleníteni, például a távhőnél, ma 
gázalapú a fűtés és a melegvíz ellátás Kaposváron, a gázt venni kell, ezért azt akarják, minél 
kevesebb mértékben vásároljanak, meg tudják termelni önmaguknak azt, amiből a meleget elő 
tudják állítani. Erre rengeteg megoldás van, egyik ilyen a biomassza, vagy a geotermikus 
energia. Az a feladat, hogy megtalálják azt a megújuló energiát, amely azt a függőséget 
csökkenti számukra, hogy csak a gázzal tudjanak fűteni. Ha a biomassza lesz az, hogy a 
legnagyobb mértékben tudja a függetlenségüket biztosítani és olcsóbban tudják az energiát 
előállítani akkor biomassza fűtőművet építenek.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Pintér Rómeó képviselő javaslattal kívánt élni, vannak néhányan most a Közgyűlésben, 
akik még újak ebben a testületben. Azonban a legtöbb képviselő már évek, évtizedek óta ül ott. 
Az volt a kérése az ellenzéki képviselőtársaihoz, amikor tollba mondatnak maguknak 
kérdéseket, akkor picit írják át azoknak a szóhasználatát. Ugyanis, akik évek óta itt ülnek tudják, 
hogy ezek a Pintér Attila örökzöldek voltak, szó szerint megtalálhatók ezek a kérdések 
Közgyűlési jegyzőkönyvben, ne csináljanak magukból bohócot, tegyenek fel önálló kérdéseket. 
Az iparűzési adóra reagálva annyit kívánt nyilatkozni, hogy valóban állhatnának jobban, de 
akkor még jobban állnának, ha bizonyos kaposvári vállalkozások Kaposvárra fizetnék meg az 
iparűzési adót és nem pedig Újlengyelben. E tekintetben az önkritikát javasolta, amikor ezt a 
témát fel fogják hozni, nem fogják elfelejteni ezt a vonatkozást soha sem. 
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dr. Szép Tamás képviselő Kaposvár a legfontosabb, egyetért ezzel a megállapítással. 1998 óta 
donneri képviselő, ezzel a területtel foglalkozna. A választási kampány idején a donneriek azzal 
fordultak hozzá, milyen áldatlan állapotok vannak a söröskorsó környékén. Tájékoztatta az itt 
lakókat, hogy elkezdődik a város rehabilitációs program. Úgy gondolja, a rend nemcsak 
rendészeti kérdés, ezért kell komplett város rehabilitációban gondolkodni. A turizmus nem 
öncél, nemcsak a vendégeknek szól. Érinti a kaposvári gazdaságot, a kaposvári vállalkozókat, 
kultúrát, sportéletet és a közösségeket. Felhívná a figyelmet arra, hogy jó lenne, ha a Donnert 
és érintő Kapos folyó partján is kiépítenének egy kerékpárutat, amely nemcsak a turizmust és a 
helyi közösséget szolgálná, hanem az egészséges életmódhoz, a munkába járást is 
megkönnyítené, a környezetvédelemhez is segítséget nyújtana. Kért 1 perc hozzászólási időt. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4867   Száma: 19.10.31/2/0/A/KT 
Ideje: 2019 október 31 15:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület 1 perc hozzászólási idő megadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 92,86 81,25 
Nem 1 7,14 6,25 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 87,50 
Nem szavazott 1   6,25 
Távol 1   6,25 
Összesen 16   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Szép Tamás képviselő a zöld város, egészséges város mindennel összefügg. A Kapos 
folyóra utalva jó lenne, ha megvalósulna a kaposvári zöldfolyosó a volt Szokola-berekkel, és 
ha a kaposvári sétány is megvalósulna legalább a Cseri úttal a városi uszodáig, ami a Kapos 
folyó vízszint rendezését is magában érintené. Kérte, kezdjék el tervezni és ütemezni a 
feladatokat. Jó lenne, ha öt év múlva már részeredményeket fel tudnának mutatni. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4868   Száma: 19.10.31/2/0/A/KT 
Ideje: 2019 október 31 15:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 93,75 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 93,75 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   6,25 
Összesen 16   100.00 
Megjegyzés: 
 
109/2019. (X. 31.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Összetartozunk!” című várospolitikai célokat 
megfogalmazó programot jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2024. szeptember 30. 
 
Szita Károly polgármester a szavazatukat követően a támogatását is kérte a képviselőktől, 
annak érdekében, hogy ezt a programot végre tudják hajtani közös akarattal, úgy ahogy ezt a 
kaposváriak elvárják.  
 
 

-----3. Alpolgármester(ek) megválasztása és a választáson közreműködő 
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatásul elmondta, a város képviselő-testületének a 
polgármester javaslatára legalább egy foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármestert kell 
választania. Az alpolgármesterek száma a törvény által nincs meghatározva. Titkos szavazással 
kell megtenni a választást, ehhez Szavazatszámláló Bizottságot kell állítaniuk. Felkérte az 
SZSZB-ba dr. Pintér Rómeó, dr. Szép Tamás és dr. Nadrai Norbert képviselő urakat, legyenek 
segítségükre a szavazásnál. Kérdése volt, van-e más javaslat a bizottság tagjait tekintve?  
 
Javaslat nem érkezett. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4869   Száma: 19.10.31/3/0/A/KT 
Ideje: 2019 október 31 15:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100,00 87,50 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 87,50 
Nem szavazott 1   6,25 
Távol 1   6,25 
Összesen 16   100.00 
Megjegyzés: 
 
110/2019. (X. 31.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az alpolgármester-választással kapcsolatban 
megalakított Szavazatszámláló Bizottság tagjának dr. Szép Tamás, dr. Pintér Rómeó és dr. 
Nadrai Norbert József képviselőket választotta meg. 
 
Szita Károly polgármester felkérte jegyző urat ismertesse a szavazás menetét. Ezt követően 
teszi meg jelölését. 
 
dr. Csillag Gábor jegyző a képviselő-testületnek az alakuló ülésen alpolgármestert, illetve 
alpolgármestereket kell választani. A választásra titkos szavazással, minősített többséggel kerül 
sor a polgármester javaslatára. Miután polgármester úr ismerteti a személyi javaslatait a hivatal 
dolgozói elkészítik a szavazólapokat. Az volt a kérése, hogy ezt a képviselő hölgyek és urak 
vegyék fel. Ezt követően a Szavazatszámláló Bizottsági tagokat kérné, hogy az elhelyezett 
urnánál ellenőrizzék, hogy az urna üres, helyezzék el az urnában az ellenőrző lapot, majd zárják 
le az urnát. Miután titkos a szavazás a folyosón egy szavazófülkét biztosítanak, ahol lehet titkos 
módon szavazni. Érvényesen szavazni a szavazólapon a név melletti körben elhelyezett körbe 
rakott két egymást metsző vonallal lehet.   
 
Szita Károly polgármester mielőtt megtenné javaslatait, megköszönte a leköszönt 
alpolgármestereknek, az előző ciklus alpolgármestereinek a munkáját. Oláh Lajosné 
alpolgármester asszonynak, aki azért nincs itt, mert képviselői tisztségéről is leköszönt és úgy 
döntött mással kíván foglalkozni. Köszönte, hogy hosszú éveken keresztül segítette a 
polgármesteri teendőinek ellátását. Köszönte ugyanezt a munkát Dér Tamásnak is, aki szintén 
hosszú éveken keresztül társadalmi megbízatású alpolgármesterként segítette azt a munkát, 
amit elláttak ebben a városban és nem csupán a sport irányításra gondol, amikor erről beszél. 
Foglalkoztatási jogviszonyú alpolgármestere pedig Borhi Zsombor alpolgármester úr volt, aki 
a munkáját közvetlenül főállásából adódóan is segítette. Nem csupán azzal, hogy helyettesítette, 
hanem azzal is, hogy vele együtt irányította ennek a városnak a rájuk bízott életét, ami az 
önkormányzat hatásköre volt. Mindhármójuknak megköszönte a munkát. 
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Mai napon, amely nem zárja 
majd ki későbbi jelölésnek a lehetőségét is, kettő alpolgármesterre fog javaslatot tenni és kettő 
alpolgármester részére kéri a bizalmukat. Javasolta, foglalkoztatási jogviszonyú 
alpolgármesterként Borhi Zsombor képviselő urat tiszteljék meg bizalmukkal. Alpolgármester 
úr munkáját megismerhették már a kaposváriak. Nem csupán a részönkormányzatban és a saját 
választókörzetében betöltött munkája tekintetében, hanem az egész város érdekében kifejtett 
munkája érdekében. Kiváló ember, kiváló családapa, kiváló sportoló, nagyon nagy teherbírású, 
nagyon sok munkát végezni képes fiatalember, vele szeretné főállású alpolgármesterként a 
munkát és javasolta, hogy a város foglalkoztatási jogviszonyú alpolgármestere Borhi Zsombor 
alpolgármester úr legyen. Még egy alpolgármesterre tett javaslatot, szintén a régi új társadalmi 
megbízatású alpolgármester Dér Tamás képviselő úr személyében. Feladata átmeneti jelleggel 
továbbra is az lenne, amit eddig végzett átvéve Oláh Lajosné alpolgármester asszonynak a 
teendőit is. Dér Tamásnak alpolgármesterként és a kaposvári sportélet vezetőjeként is 
elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy ilyen jelentős mértékű infrastruktúra fejlesztés 
történt ebben a városban a sportéletet meghatározóan, mint ami történt Kaposváron. Nem csak 
az új Arénára, új uszodára gondol, hanem a jelenlegiek működtetésére és fenntartására. 
Gondolhat a grundokra, a szabadtéri pályák létesítésére, magának a kaposvári sportéletnek a 
szervezésére is. Erre a munkára kéri fel átmeneti jelleggel, azért átmeneti jelleggel, mert 
alpolgármester úrral megállapodott és a segítségét kérte abban, hogy teljesen új struktúrát 
alakítson ki a sportirányítás, a sport működtetés, a sportlétesítmény fenntartás tekintetében. Sok 
van, és szerteágazó fenntartói vannak és ezeket egy megnövekedett költséggel lehet majd 
üzemeltetni. Az volt a kérése, hogy új sportstruktúra esetében koncentráljon a 
sportlétesítmények fenntartására és üzemeltetésére. Tartsa meg mindazt, amit értékként meg 
tudtak tartani például a sportiskolát, és egy új struktúrát alakítson ki, és azt kérte, hogy mivel a 
két feladatot párhuzamosan nehezen tudja ellátni, vagy vezérigazgatóként, vagy főigazgatóként 
vállalja el ennek a feladatát. Alpolgármester úr ezt vállalta óriási segítséget nyújtva ezzel a 
városnak és az alpolgármesteri tisztségét addig fogja fenntartani, amíg ezt az új intézményi 
struktúrát össze nem rakja, a képviselő-testület pedig nem dönt róla, hogy létrehozza, és ki nem 
nevezi ennek a vezetőjévé. Így gondolta korrektnek, hogy előre tájékoztassa a testületet. Háláját 
fejezte ki Dér Tamásnak, hogy ezekkel a feltételekkel is vállalta erre az átmeneti időszakra az 
alpolgármesterséget. Nem sok időt hagyott a struktúra kialakítására, a következő év elején 
szeretné látni egy előterjesztés keretén belül, hogy meg tudják tárgyalni. Jegyző úrral 
megosztotta kit fog jelölni, ez a két név került a szavazólapra, kérte, hogy támogassák mindkét 
jelöltet igen szavazataikkal.  
 
Kérdése volt, Borhi Zsombor képviselőhöz elfogadja-e a jelölést?  
 
Borhi Zsombor képviselő igen, a jelölést elfogadta. 
 
Kérdése volt, Dér Tamás képviselőhöz elfogadja-e a jelölést?  
 
Dér Tamás képviselő igen, a jelölést elfogadta. 
 
Szita Károly polgármester a jelöltek korábban nyilatkoztak, hogy a napirend zárt ülésen való 
tárgyalását nem kérik. A szavazás idejére szünetet rendelt el. 
 

- Szünet -  
 
dr. Szép Tamás SZSZB elnöke a Szavazatszámláló Bizottság a munkáját elvégezte, 
egyhangúan megállapította, hogy az urna a felbontást megelőzően sértetlen volt. Az 
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alpolgármester választás eredménye, szavazásra jogosultak száma 16 fő, a szavazólapot felvette 
15 fő, az urnában talált szavazólapok száma 15 db. Borhi Zsomborra 15 db érvényes szavazat, 
Dér Tamás részére 15 db érvényes szavazat érkezett. Megállapította, hogy alpolgármester Borhi 
Zsombor és Dér Tamás. Gratulált nekik és további jó munkát kívánt! 
 
Szita Károly polgármester megköszönte elnök úrnak a tájékoztatást. Gratulált az 
alpolgármester uraknak, jó munkát kívánt! A Közgyűlés döntését határozatba foglalva 
megállapította: 
 
 
111/2019. (X. 31.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Borhi Zsombor képviselő urat foglakoztatási 
jogviszonyban álló alpolgármesterré választotta. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Dér Tamás képviselő urat társadalmi 

megbízatású alpolgármesterré választotta. 
 
 
Szita Károly polgármester felkérte Bereczki Dávid képviselőt olvassa elő az esküszöveget. 
 
Az alpolgármesterek eskütétele következett. 
 
Szita Károly polgármester felkérte az alpolgármester urakat, foglalják el helyüket a 
pulpituson és írják alá az esküokmányokat.  
 
 
 

-----4. Előterjesztés a polgármester és az alpolgármesterek díjazásáról----- 
 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 4870   Száma: 19.10.31/4/0/A/KT 
Ideje: 2019 október 31 16:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 93,75 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 93,75 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   6,25 
Összesen 16   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
112/2019. (X. 31.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a polgármester és az alpolgármesterek 
díjazásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 
 
1.) A Közgyűlés a polgármester illetményét 2019. október 14. napjától havonta – az 

államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 
illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetménye száz forintra 
kerekített összegében – 997.200,- Ft-ban állapítja meg. 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  azonnal 
 
 

2.) A Közgyűlés a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét 2019. október 
14. napjától havonta – a polgármester államtitkári illetménnyel azonos összegű illetménye 
90%-ának száz forintra kerekített összegében – 897.500,- Ft-ban állapítja meg. 
Felelős:  Szita Károly polgármester 

dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  azonnal 
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3.) A Közgyűlés a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíját havonta 448.727,- Ft 
összegben állapítja meg. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
 dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő: azonnal 
 

4.) A Közgyűlés a polgármester költségtérítését havonta 149.580,- Ft-ban, a foglalkoztatási 
jogviszonyban álló alpolgármester költségtérítését 134.625,- Ft-ban, a társadalmi 
megbízatású alpolgármesterek költségtérítését 67.309,- Ft-ban állapítja meg. 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
 

-----5. Előterjesztés a bizottságok elnökeinek és képviselő tagjainak, valamint a 
településrészi önkormányzatok elnökeinek és tagjainak megválasztásáról----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a bizottsági struktúrát változatlan 
formában terjesztette a testület elé. Ez nem jelenti azt, hogy amennyiben szükségét látja ne éljen 
azzal a javaslattal, hogy változtasson a bizottsági struktúrán és erről előterjesztést készítsen, 
vagy változtasson a bizottság összetételén, vagy elnevezésén. A képviselő tagok szerepelnek az 
előterjesztésben, tájékoztatta a testületet a bizottsági elnökök személyére tett javaslatáról.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő két megválasztott képviselő még nem vette fel a 
mandátumát, ez esetben lesz-e változás, mert számára így ideiglenesnek tűnik a bizottsági 
helyeknek a feltöltése? Korábban két bizottsági elnöki hely helyett egy bizottsági elnöki hely 
lett ajánlva az ellenzéki képviselőknek. Ebben az esetben a jelölő szervezetek delegálását vette-
e figyelembe polgármester úr, vagy saját hatáskörben tette ezt a javaslatot? A 
részönkormányzatokkal kapcsolatosan 1997-2014 között volt egy SZMSZ szabályozás a 
jelölőgyűlések kapcsán, ennek valamikori visszavezetése várható-e, illetve mivel a MJVSZ 
elnöke is olyan tartalmú jogalkotási javaslatot el tud-e képzelni, amikor ezek az önkormányzati 
törvényben rögzített településrészi önkormányzatoknak a képviselő tagnak a megválasztása 
megoldható lenne egy egyéni listás szavazási rendszerben az önkormányzati választás napján? 
Ezzel a helyi választópolgárok akaratát figyelembe véve. 
 
Szita Károly polgármester változni fog a bizottság belső összetétele attól a pillanattól kezdve, 
amikor tudomásukra jut ki lesz az a két képviselő, aki be fog ülni eskütételét követően a 
képviselő-testület sorai közé. Nyilvánvaló, hogy ők valamely bizottságnak a tagjai lesznek, 
biztos, hogy bizottsági tagsággal fognak rendelkezni. A jogerős döntést, ha megkapják az 
eskütételt követően napirendre fog kerülni a bizottsági tagok kiegészítése. Nem a polgármester 
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dolga a pártosztozkodás, Borhi Zsombor alpolgármestert és dr. Pintér Rómeót képviselőt kérte 
meg, hogy egyeztetéseket folytasson le valamennyi képviselővel. Ezt a javaslatot ők 
terjesztették elé, hogy az egyeztetéseket követően ezt javasolják elfogadásra, melyet 
automatikusan a testület elé terjesztett. Felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon szigorúan fogja 
figyelni a bizottságokról való hiányzást és keményen élni fog azzal a lehetőséggel, hogy 
csökkenteni fogja a hiányzók tiszteletdíját, mivel a bizottsági munka képviselői kötelezettség. 
A részönkormányzatok esetében nem kíván ezen a rendszeren változtatni, a településrészen 
döntöttek a képviselőkről. Ilyen előterjesztések esetében elsősorban az adott választókerületben 
megválasztott képviselőt kéri meg, hogy jelölje meg azokat a kollégákat, akikkel dolgozni akar. 
Véleménye szerint ez így van rendjén.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy az SZMSZ-ban célszerűnek találná, ha 
egy kodifikált formában valamikor bejönne egy olyan szabályozás, ami ezeknek a 
feladatkiosztásoknak az alapelveit legalább rögzítené. Az eddigi működések kapcsán, és az 
eddig felállt testületeknek van már egy olyan gyakorlata, ami lehetővé teszi azt, hogy egyfajta 
zsinórmérték álljon rendelkezésre és ne ad hoc jellegű megállapodás kerüljön elfogadásra. 
Például az önkormányzati testületben a többséget szerzetteknek a többsége garantált legyen, 
valamint az egyéni választókerületekben elért összes szavazatoknak a figyelembe vételével 
történnének a súlyozások, valamint a külső szakértőknél az adott szakmai bizottsághoz kötődő 
végzettség és szakmai tapasztalat is legyen irányadó. Ezt egy SZMSZ módosításnál módosító 
indítványként benyújtja. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4871   Száma: 19.10.31/5/0/A/KT 
Ideje: 2019 október 31 16:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 93,75 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 93,75 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   6,25 
Összesen 16   100.00 
Megjegyzés: 
 
113/2019. (X. 31.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a bizottságok elnökeinek és képviselő tagjainak, 
valamint a településrészi önkormányzatok elnökeinek és tagjainak a következő személyeket 
választotta meg: 
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a/ Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság: 
Elnök    dr. Szép Tamás 
Képviselő tagok   dr. Giber Vilmos 

     dr. Nadrai Norbert József 
     dr. Pintér Rómeó 
  
b/ Marketing és Turisztikai Bizottság 

Elnök    Bereczki Dávid 
Képviselő tagok   dr. Nadrai Norbert József 

     Mihalecz András 
     Nagy Attila 
     dr. Szép Tamás 
     Kárpáti Tímea 
 
c/ Népjóléti Bizottság: 

Elnök    Torma János 
Képviselő tagok   Perlaki József 

     Kárpáti Tímea 
     dr. Nadrai Norbert József 
     Nagy Attila 
     dr. Molnár Péter 
 
d/ Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság: 

Elnök    dr. Giber Vilmos 
Képviselő tagok   Czimmermanné Németh Andrea 

     dr. Molnár Péter 
     Bereczki Dávid 
     dr. Pintér Rómeó 
           
e/ Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság: 

Elnök    Kárpáti Tímea 
Képviselő tagok   Czimmermanné Németh Andrea 

     Csutor Ferenc 
     dr. Monár Péter 
     dr. Szép Tamás 
     Torma János 
 
f/ Ifjúsági és Sport Bizottság: 

Elnök    dr. Pintér Rómeó 
Képviselő tagok   Csutor Ferenc 

     dr. Giber Vilmos 
     Mihalecz András 
     Bereczki Dávid 
 
g/ Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság: 

Elnök    Csutor Ferenc 
Képviselő tagok   Czimmermanné Németh Andrea 

     Perlaki József 
     Bereczki Dávid 
     Torma János 
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h/ Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat: 

Elnök    Nagy Attila 
Képviselő tagok   Czimmermanné Németh Andrea 

     Perlaki József 
     Mihalecz András 

Külső tagok   Kisné Mráv Marianna 
     Lábodi Miklós 
     Pál Endre 
 

i/ Toponári Településrészi Önkormányzat: 

Elnök    Mihalecz András 
Képviselő tagok   Czimmermanné Németh Andrea 

     Perlaki József 
     Nagy Attila 

Külső tagok   Gerse Ferenc 
     Hermanné Kanyar Julianna 
     Illés Jánosné 
 
j/ Töröcskei Településrészi Önkormányzat: 

Elnök    Czimmermanné Németh Andrea 
Képviselő tagok   Perlaki József 

     Mihalecz András 
     Nagy Attila 

Külső tagok   Darabos Anita 
     Szabóné Erőss Ágnes 
     Tóth Beatrix 
 

k/ Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzat: 

Elnök    Perlaki József 
Képviselő tagok   Czimmermanné Németh Andrea 

     Mihalecz András 
     Nagy Attila 
Külső tagok    Závodi Józsefné 
     Banó Lajosné 
     Puska Lajos 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  azonnal 
 
Szita Károly polgármester külön gratulált a részönkormányzat megválasztott tagjainak. 
Nagyon jó munkát kívánt közös céljaik elérése érdekében és számít a részönkormányzat 
területén a tapasztalataikra, munkájukra és véleményükre. Felkérte a településrészi 
önkormányzatok nem képviselő tagjait eskütételre, Bereczki Dávid képviselő urat pedig az eskü 
szövegének előolvasására. Darabos Anita külső tag egészségügyi okok miatt későbbi ülésen 
fog esküt tenni. 
 
Eskütétel következett. 
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-----6. Előterjesztés az önkormányzati társulásokba történő delegálásról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

Szita Károly polgármester a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásnak 118 
önkormányzati település tagja, melynek ő az elnöke. Mivel önkormányzati társulásról van szó 
akadályoztatása esetén Borhi Zsombor alpolgármester úr delegálását javasolta. A Kaposvár-
Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába a megválasztott Népjóléti 
Bizottság tanácsnokát, Torma János urat javasolta delegálni. Nem kértek zárt ülést az érintettek. 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4872   Száma: 19.10.31/6/0/A/KT 
Ideje: 2019 október 31 16:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 93,75 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 93,75 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   6,25 
Összesen 16   100.00 
Megjegyzés: 
 
114/2019. (X. 31.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Szita Károly polgármestert, akadályoztatása 
esetén Borhi Zsombor alpolgármestert delegálja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  azonnal 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár-Sántos Szociális 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába Torma János tanácsnokot delegálja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  azonnal 
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-----7. Előterjesztés a Közgyűlés 2019. évi munkatervének módosításáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 

Szita Károly polgármester az érvényben levő munkaterv azt írta elő, hogy november 14-én 
legyen a következő Közgyűlés, azt követően pedig december 5-én. Nem látja értelmét, mivel a 
novemberi és decemberi előterjesztéseket össze tudják vonni, így javasolta, hogy november 28-
án legyen az ez évi következő Közgyűlés. Abban a reményben, hogy „teltházas” lesz a város 
képviselő-testületének az ülése. 

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4873   Száma: 19.10.31/7/0/A/KT 
Ideje: 2019 október 31 16:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 93,75 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 93,75 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   6,25 
Összesen 16   100.00 
Megjegyzés: 
 
115/2019. (X. 31.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 189/2018. (XII. 6.) önkormányzati 
határozatával elfogadott és 78/2019. (VI. 6.) önkormányzati határozattal aktualizált 2019. 
évi munkatervét úgy módosítja, hogy az ülések közül törli a november 14-i és a december 
5-i üléseket, továbbá november 28-ra beiktat egy ülést, melynek napirendjét a két törölt 
ülés napirendjén szereplő előterjesztések képezik. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:   2019. november 28. 
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-----8. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei 
Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötendő megállapodásokról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4874   Száma: 19.10.31/8/0/A/KT 
Ideje: 2019 október 31 16:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 93,75 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 93,75 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   6,25 
Összesen 16   100.00 
Megjegyzés: 
 
116/2019. (X. 31.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodást az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2019. november 21. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel 

Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodást az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2019. november 21. 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodást az előterjesztés 3. számú 
melléklete szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2019. november 21. 

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodást az előterjesztés 4. számú 
melléklete szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2019. november 21. 

 
 

-----9. Előterjesztés utca elnevezéséről----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 
Szita Károly polgármester az előterjesztés egyik oka az, hogy a Németh István program 
részeként a város nagy ívű fejlesztése eredményeként lehetőség nyílt arra, hogy új utcákat 
nyissanak, új köztereket létesítsenek, és lehetőség nyílik arra, hogy egy új felüljáró is legyen 
majd. Javasolja, hogy arra érdemes személyekről nevezzék el ezeket. Másik oka a törvények 
értelmében Magyarország valamennyi közterületének, utcájának az elnevezéséről állást foglal 
a Magyar Tudományos Akadémia. Kaposvár tekintetében két esetben tett felhívást és javaslatot, 
az Erdei Ferenc utca, mely a toponári városrészben található és a kommunista múlthoz kötődő. 
A másik ugyan ezen okból a Gábor Andor tér, melynek szintén a neve megváltoztatását 
javasolta a Magyar Tudományos Akadémia. Ezzel a lehetőséggel élve hozták be javaslataikat, 
az indokok és érvek szerepelnek az előterjesztésben. Javasolta az Erdei Ferenc utcánál, hogy 
Kányádi Sándor utcára nevezzék át. A tér elnevezésnél figyelembe vették, hogy régóta emléket 
kívántak állítani Takáts Gyulának, szobrot is kívánnak állítani neki. Az volt a kérése jegyző 
úrhoz, mivel az ott élőket érinti, hogy olyan rendszert alakítson ki, mely az ott élők igényeinek 
a maximális figyelembe vételével a leggyorsabban és leghatékonyabban, és várakozása nélkül 
történjen meg. Javasolta, hogy a kórház déli-tömbjében kialakított parkot Vaszary parknak 
nevezzék el. Javasolta, hogy az ott nyitott utcát dr. Böszörményi-Nagy Géza, mint a kórház volt 
igazgatójáról nevezzék el. Egy impozáns gyalogos felüljáró épül Kaposvár belvárosában, 
Eszterházy-híd nevet kapja, amennyiben elfogadják. Ennek több oka is van, 1700-as évek 
elején, amikor felégett a város és újra alapították, elévülhetetlen éredemei vannak Eszterházy 
hercegnek és nincs elnevezve róla még építmény Kaposváron. A másik oka, hogy 
nemzetközileg is ismert névről van szó és az új gyalogos felüljáróval reményei szerint sok 
nemzetközi díjat fognak nyerni. Béke utcából nyílik az a közterületi rész, amit Béke köznek 
neveznének el, ezt egyeztették az ott telephellyel rendelkező vállalkozókkal is. Létesítettek egy 
új utat a Cseri parkban is, mely a Cseri Vendéglő mögötti részen megy be a Készenléti 
Rendőrség épületéig, régi kaposvári zsidó emberről Bauer Gyuláról neveznék el, tisztelegve a 
múltja előtt.  
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-----Kérdések----- 
 

dr. Molnár Péter képviselő az Erdélyi Ferenc Kányádi Sándor utcával kapcsolatban kérdése 
volt, hogy a rendelet 39. § (4) bek. kimondja, hogy a részönkormányzatot egyetértési jog illeti 
meg, az a) pontnál a településrészen közterület elnevezése. Az előterjesztésben nem látta, hogy 
bent lett volna, mi az oka? 
 
dr. Csillag Gábor jegyző az SZMSZ rendelkezik arról, hogy az alakuló ülésen hozott 
döntésekre nem vonatkozik a bizottságokra és a részönkormányzatokra vonatkozó szabály. 
Ezért nem kell, mivel nincs részönkormányzat még. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Szita Károly polgármester megtörtént egyébként a részönkormányzat képviselőjével való 
egyeztetés, mely szerepel az előterjesztésben. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4875   Száma: 19.10.31/9/0/A/KT 
Ideje: 2019 október 31 16:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 93,75 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 93,75 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   6,25 
Összesen 16   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
117/2019. (X. 31.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 637/1 hrsz. alatti 
ingatlanon a telekmegosztás során kialakuló park a Vaszary park elnevezést kapja. 
 

Felelős:                       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:          dr. Farkas Edit aljegyző 

     Határidő:            2019. december 1. 
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 637/1 hrsz. alatti 
ingatlanon a telekmegosztás során kialakuló új utca dr. Böszörményi-Nagy Géza  elnevezést 
kapja. 

 
Felelős:                       dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:          dr. Farkas Edit aljegyző 

     Határidő:            2019. december 1. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  a Kaposvár városközpontját 
a Donneri városrésszel összekötő gyalogos és kerékpáros híd az Esterházy híd elnevezést kapja. 
 

Felelős :               dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:   dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő :               2020. augusztus 31. 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári  5504/21 hrsz. 
alatti út a Béke köz elnevezést kapja. 

 
Felelős:             dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:   dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:            2019. december 1. 

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 9746/29 hrsz. 

alatti ingatlanon áthúzódó és a telekmegosztás után új helyrajzi számmal rendelkező, a Cser 
vendéglőtől a Készenléti Rendőrség irányában lévő út a Bauer Gyula utca elnevezést kapja. 

 
     Felelős:             dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:   dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:            2019. december 1. 

 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 13511 hrsz. alatti 

Erdei Ferenc utcát Kányádi Sándor utcára nevezi át. 
 

Felelős:            dr. Csillag Gábor jegyző 
     Közreműködik:    dr. Farkas Edit aljegyző 
     Határidő:             2019. december 1. 
 
7. A Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 4213 hrsz. 

alatti Gábor Andor tér elnevezésű ingatlant Takáts Gyula térré nevezi át. 
 

Felelős:                dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:    dr. Farkas Edit aljegyző 

     Határidő:           2019. december 1. 
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-----10. Előterjesztés a polgármester jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói 
intézkedésről----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 

Szita Károly polgármester az előző ciklusból 91 nap szabadsága maradt, melyet nem vihet 
tovább. Két dolgot tehet megváltja a szabadságot pénzzel, vagy pedig lemond a pénz 
megváltásáról. Az utóbbiról döntött, kérte, hogy ne kérdezzenek, ne szóljanak hozzá a 
napirendhez, mert ez a döntése, fogadják el. 
 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4876   Száma: 19.10.31/10/0/A/KT 
Ideje: 2019 október 31 16:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 93,75 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 93,75 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   6,25 
Összesen 16   100.00 
Megjegyzés: 
 
118/2019. (X. 31.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a polgármester jogviszonyával 
kapcsolatos munkáltatói intézkedésről szóló előterjesztést és tudomásul veszi, hogy a 
polgármester a 2014-2019-es önkormányzati ciklus alatt ki nem adott 91 nap szabadsága 
megváltásáról – 4.172.194,- Ft-ról – lemondott. 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  azonnal 
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Szita Károly polgármester megköszönte a mai munkát. Gratulált a megválasztott 
tisztségviselőknek, a bizottsági elnököknek és bizottsági tagoknak, a részönkormányzatok 
tagjainak. Mindnyájuknak jó munkát kívánt. November 28-án találkoznak a következő képviső-
testületi ülésen. Felhívta a figyelmet, a képviselői külső szakértői tagok jelenléte és 
megválasztása nélkül is felálltak a bizottságok, működőképesek, így az előterjesztéseket mielőtt 
a képviselő-testület elé kerülnek meg kell tárgyalniuk a bizottsági szakban. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
            polgármester                                                                              jegyző 


